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Amendement 1
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het door de Turkse minister van 
EU-zaken en toetredingsonderhandelaar 
zélf opgestelde voortgangsverslag 2013 als 
reactie op dat van de Commissie; gezien 
het feit dat dit voortgangsverslag 
geenszins objectief is, de voor de Turkse 
autoriteiten "pijnlijke" kwesties 
onbenoemd laat en ronduit neerkomt op 
"de slager die zijn eigen vlees keurt",

Or. nl

Amendement 2
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
die van 10 februari 2010 over het 
voortgangsverslag 2009 betreffende 
Turkije, van 9 maart 2011 over het 
voortgangsverslag 2010 betreffende 
Turkije, van 29 maart 2012 over het 
voortgangsverslag 2011 betreffende 
Turkije en van 18 april 2013 over het 
voortgangsverslag 2012 betreffende 
Turkije,

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
die van 10 februari 2010 over het 
voortgangsverslag 2009 betreffende 
Turkije, van 9 maart 2011 over het 
voortgangsverslag 2010 betreffende 
Turkije, van 29 maart 2012 over het 
voortgangsverslag 2011 betreffende 
Turkije, van 18 april 2013 over het 
voortgangsverslag 2012 betreffende 
Turkije en van 13 juni 2014 over de 
situatie in Turkije,

__________________ __________________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0090. 1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0090.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0116. 2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0116.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0184. 3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0184.
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4 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0277.

Or. en

Amendement 3
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het kader voor de 
onderhandelingen met Turkije van 
3 oktober 2005,

– gezien het kader voor de 
onderhandelingen met Turkije van 
3 oktober 2005 en de verklaring van de 
Europese Gemeenschap en haar lidstaten 
van 21 september 2005,

Or. en

Amendement 4
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad van 
14 december 2010, 5 december 2011 en
11 december 2012,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 
december 2010, 5 december 2011, 11 
december 2012 en 25 juni 2013,

Or. en

Amendement 5
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 7
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Schrappen

Or. nl

Amendement 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Besluit nr. 1/95 van de 
Associatieraad EG-Turkije van 
22 december 1995 inzake de 
tenuitvoerlegging van de slotfase van de 
douane-unie (Besluit 1/95/EG),

Or. en

Amendement 7
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
op 3 oktober 2005 werden geopend, en dat 
het openen van dergelijke 
onderhandelingen het beginpunt van een 
langdurig proces vormt waarvan het 
eindresultaat niet vaststaat en dat is 
gebaseerd op eerlijke en strikte 
voorwaarden en hervormingsbereidheid,

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen, alias een 
"gebed zonder einde", met Turkije op 3 
oktober 2005 werden geopend; gezien het 
feit dat de kloof tussen de EU en Turkije 
sindsdien niet kleiner, maar almaar groter 
is geworden,

Or. nl
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Amendement 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
op 3 oktober 2005 werden geopend, en dat 
het openen van dergelijke 
onderhandelingen het beginpunt van een 
langdurig proces vormt waarvan het 
eindresultaat niet vaststaat en dat is 
gebaseerd op eerlijke en strikte 
voorwaarden en hervormingsbereidheid,

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
op 3 oktober 2005 werden geopend, 
hoewel Turkije geen Europees land is en 
derhalve niet kan toetreden tot de EU,

Or. de

Amendement 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
op 3 oktober 2005 werden geopend, en dat 
het openen van dergelijke 
onderhandelingen het beginpunt van een 
langdurig proces vormt waarvan het 
eindresultaat niet vaststaat en dat is 
gebaseerd op eerlijke en strikte 
voorwaarden en hervormingsbereidheid,

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
op 3 oktober 2005 werden geopend, en dat 
het openen van dergelijke 
onderhandelingen het beginpunt van een 
langdurig proces vormt waarvan het 
eindresultaat niet vaststaat en dat is 
gebaseerd op eerlijke en strikte 
voorwaarden en hervormingsbereidheid, 
met het gemeenschappelijk doel van een 
volledig EU-lidmaatschap van zodra de
criteria voor lidmaatschap zijn vervuld,

Or. en
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Amendement 10
Maria Eleni Koppa en Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
op 3 oktober 2005 werden geopend, en dat 
het openen van dergelijke 
onderhandelingen het beginpunt van een 
langdurig proces vormt waarvan het
eindresultaat niet vaststaat en dat is 
gebaseerd op eerlijke en strikte 
voorwaarden en hervormingsbereidheid,

– gezien het feit dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
op 3 oktober 2005 werden geopend, en dat 
het openen van dergelijke 
onderhandelingen het beginpunt van een 
langdurig proces vormt waarvan het 
eindresultaat niet vaststaat en dat is 
gebaseerd op de naleving van eerlijke en 
strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

Or. el

Amendement 11
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot de naleving van de criteria van 
Kopenhagen, adequate en doeltreffende 
hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU; gezien het feit dat 
deze inspanningen moeten worden 
beschouwd als een kans voor Turkije om 
zijn moderniseringsproces voort te zetten,

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot de naleving van de criteria van 
Kopenhagen, adequate en doeltreffende 
hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU; gezien het feit dat 
Turkije deze verplichting geenszins 
nakomt,

Or. nl
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Amendement 12
Maria Eleni Koppa en Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot de naleving van de criteria van 
Kopenhagen, adequate en doeltreffende 
hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU; gezien het feit dat 
deze inspanningen moeten worden 
beschouwd als een kans voor Turkije om 
zijn moderniseringsproces voort te zetten,

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot de naleving van de criteria van 
Kopenhagen, adequate en doeltreffende 
hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU; gezien het feit dat 
deze inspanningen moeten worden 
beschouwd als een kans voor Turkije om 
zijn noodzakelijk moderniseringsproces 
voort te zetten,

Or. el

Amendement 13
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de EU de maatstaf 
voor de hervormingen in Turkije moet 
blijven,

Schrappen

Or. nl

Amendement 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Visum 12
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van de criteria van Kopenhagen en het 
vermogen om te integreren in de EU, in 
overeenstemming met de conclusies van 
de Europese Raad van december 2006, de 
basis blijven voor toetreding tot de EU,

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van de criteria van Kopenhagen de basis 
blijven voor toetreding tot de EU,

Or. en

Amendement 15
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van de criteria van Kopenhagen en het 
vermogen om te integreren in de EU, in 
overeenstemming met de conclusies van de 
Europese Raad van december 2006, de 
basis blijven voor toetreding tot de EU,

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van de criteria van Kopenhagen in 
overeenstemming met de conclusies van de 
Europese Raad van december 2006, de 
basis blijven voor toetreding tot de EU,

Or. en

Amendement 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat het aantal 
vastgehouden journalisten in Turkije het 
hoogste aantal ter wereld is en dat deze 
beperking van de vrijheid van mening en 
van de media een schending van een 
belangrijk beginsel van de criteria van 
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Kopenhagen is,

Or. en

Amendement 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
grondrechten) en hoofdstuk 24 (recht, 
vrijheid en veiligheid) een centrale plaats 
innemen in het onderhandelingsproces en 
in een vroeg stadium van de 
onderhandelingen aan bod moeten 
komen, teneinde te zorgen voor duidelijke 
criteria en toereikende termijnen voor het 
doorvoeren van de vereiste 
wetgevingswijzigingen, de hervorming 
van instellingen en bijgevolg het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

Schrappen

Or. de

Amendement 18
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
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benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
grondrechten) en hoofdstuk 24 (recht, 
vrijheid en veiligheid) een centrale plaats 
innemen in het onderhandelingsproces en 
in een vroeg stadium van de 
onderhandelingen aan bod moeten 
komen, teneinde te zorgen voor duidelijke 
criteria en toereikende termijnen voor het 
doorvoeren van de vereiste 
wetgevingswijzigingen, de hervorming 
van instellingen en bijgevolg het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
grondrechten) en hoofdstuk 24 (recht, 
vrijheid en veiligheid) een centrale plaats 
innemen in het onderhandelingsproces,

Or. en

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
grondrechten) en hoofdstuk 24 (recht, 
vrijheid en veiligheid) een centrale plaats 
innemen in het onderhandelingsproces en 
in een vroeg stadium van de 
onderhandelingen aan bod moeten komen, 
teneinde te zorgen voor duidelijke criteria 
en toereikende termijnen voor het 
doorvoeren van de vereiste 
wetgevingswijzigingen, de hervorming van 
instellingen en bijgevolg het boeken van 
gedegen resultaten met de uitvoering,

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie, hoewel 
deze niet van toepassing is op Turkije,
waarbij de rechtsstaat centraal komt te 
staan in het uitbreidingsbeleid, en heeft 
bevestigd dat hoofdstuk 23 (rechterlijke 
macht en grondrechten) en hoofdstuk 24 
(recht, vrijheid en veiligheid) een centrale 
plaats innemen in het 
onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod 
moeten komen, teneinde te zorgen voor 
duidelijke criteria en toereikende termijnen 
voor het doorvoeren van de vereiste 
wetgevingswijzigingen, de hervorming van 
instellingen en bijgevolg het boeken van 
gedegen resultaten met de uitvoering,
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Or. en

Amendement 20
Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
grondrechten) en hoofdstuk 24 (recht, 
vrijheid en veiligheid) een centrale plaats 
innemen in het onderhandelingsproces en 
in een vroeg stadium van de 
onderhandelingen aan bod moeten komen, 
teneinde te zorgen voor duidelijke criteria 
en toereikende termijnen voor het 
doorvoeren van de vereiste 
wetgevingswijzigingen, de hervorming van 
instellingen en bijgevolg het boeken van 
gedegen resultaten met de uitvoering,

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie betreffende 
de onderhandelingskaders van nieuwe 
kandidaat-lidstaten, waarbij de rechtsstaat 
centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
grondrechten) en hoofdstuk 24 (recht, 
vrijheid en veiligheid) een centrale plaats 
innemen in het onderhandelingsproces en 
in een vroeg stadium van de 
onderhandelingen aan bod moeten komen, 
teneinde te zorgen voor duidelijke criteria 
en toereikende termijnen voor het 
doorvoeren van de vereiste 
wetgevingswijzigingen, de hervorming van 
instellingen en bijgevolg het boeken van 
gedegen resultaten met de uitvoering,

Or. en

Amendement 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de visumdialoog tussen de EU en 
Turkije, die in december 2013 is opgestart 
en de weg vrijmaakt voor visumvrij reizen 
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voor Turkse burgers,

Or. en

Amendement 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat het meedogenloze 
gebruik van politiegeweld tegen 
vreedzame betogers tijdens de 
Taksimprotesten dit belangrijke beginsel 
van de rechtstaat schenden;

Or. en

Amendement 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie, in haar 
uitbreidingsstrategie 2013, concludeerde 
dat Turkije, wegens de economie, 
strategische ligging en belangrijke 
regionale rol van het land, een strategische 
partner van de Europese Unie is en een 
waardevolle component vormt van de 
economische concurrentiekracht van de 
EU, alsook dat in de voorgaande twaalf 
maanden aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt met de hervormingen; gezien het 
feit dat de Commissie heeft aangedrongen 
op verdere hervormingen en op de 
bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum in Turkije en de 

– gezien het feit dat de Commissie, in haar 
uitbreidingsstrategie 2013, concludeerde 
dat Turkije, wegens de economie, 
strategische ligging en belangrijke 
regionale rol van het land, een strategische 
partner van de Europese Unie is en een 
waardevolle component vormt van de 
economische concurrentiekracht van de EU
en het land derhalve een geprivilegieerd 
partnerschap moet worden aangeboden,
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Turkse samenleving in brede zin worden 
betrokken,

Or. de

Amendement 24
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie, in haar 
uitbreidingsstrategie 2013, concludeerde 
dat Turkije, wegens de economie, 
strategische ligging en belangrijke 
regionale rol van het land, een strategische 
partner van de Europese Unie is en een 
waardevolle component vormt van de 
economische concurrentiekracht van de 
EU, alsook dat in de voorgaande twaalf 
maanden aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt met de hervormingen; gezien het 
feit dat de Commissie heeft aangedrongen 
op verdere hervormingen en op de 
bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum in Turkije en de 
Turkse samenleving in brede zin worden 
betrokken,

– gezien het feit dat de Commissie, in haar 
uitbreidingsstrategie 2013, concludeerde 
dat Turkije, wegens de economie, 
strategische ligging en belangrijke 
regionale rol van het land, een strategische 
partner van de Europese Unie is en een 
waardevolle component vormt van de 
economische concurrentiekracht van de 
EU; gezien het feit dat de Commissie heeft 
aangedrongen op verdere hervormingen en 
op de bevordering van een dialoog waarbij 
het gehele politieke spectrum in Turkije en 
de Turkse samenleving in brede zin 
worden betrokken,

Or. nl

Amendement 25
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie, in haar 
uitbreidingsstrategie 2013, concludeerde 
dat Turkije, wegens de economie, 

– gezien het feit dat de Commissie, in haar 
uitbreidingsstrategie 2013, concludeerde 
dat Turkije, wegens de economie, 
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strategische ligging en belangrijke 
regionale rol van het land, een strategische 
partner van de Europese Unie is en een 
waardevolle component vormt van de 
economische concurrentiekracht van de 
EU, alsook dat in de voorgaande twaalf 
maanden aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt met de hervormingen; gezien het 
feit dat de Commissie heeft aangedrongen 
op verdere hervormingen en op de 
bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum in Turkije en de 
Turkse samenleving in brede zin worden 
betrokken,

strategische ligging en belangrijke 
regionale rol van het land, een strategische 
partner van de Europese Unie is en een 
waardevolle component vormt van de 
economische concurrentiekracht van de 
EU; gezien het feit dat de Commissie heeft 
aangedrongen op verdere hervormingen en 
op de bevordering van een dialoog waarbij 
het gehele politieke spectrum in Turkije en 
de Turkse samenleving in brede zin 
worden betrokken,

Or. de

Amendement 26
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de juridische, institutionele, 
praktische en wetgevingshervormingen 
die in Turkije hebben plaatsgevonden; 
gezien enkele al lang bestaande 
problemen, in het bijzonder met de 
rechtsbedeling in Turkije, die nog steeds 
een ernstig negatief effect hebben op het 
genot van de mensenrechten en de 
vrijheid van meningsuiting in Turkije 
alsook op de perceptie van het publiek 
over de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van het rechtssysteem; 
overwegende dat ten gevolge van deze 
problemen tal van rechtszaken tegen 
journalisten, activisten en intellectuelen 
zijn aangespannen;

Or. en
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Amendement 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
achtste opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij,

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
achtste opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 
evenals dat de Europese Unie er niet in is 
geslaagd het isolement van de Turks-
Cypriotische gemeenschap te doorbreken, 
zoals beloofd in de conclusies van de 
Europese Raad van 26 april 2004,

Or. en

Amendement 28
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
achtste opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij,

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
achtste opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 
en de EU er van haar kant niet in is 
geslaagd het isolement van Noord-Cyprus, 
zoals overeengekomen door de Europese 
Raad van 26 april 2004, te doorbreken,,

Or. en
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Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
achtste opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij,

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
achtste opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 
en dat de conclusies van de Europese 
Raad van 26 april 2004 over Cyprus nog 
steeds niet ten uitvoer gelegd zijn,

Or. en

Amendement 30
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het feit dat de positieve agenda in 
mei 2012 gelanceerd werd om de 
onderhandelingen door versterkte 
samenwerking in een aantal domeinen 
van gemeenschappelijk belang te 
ondersteunen en aan te vullen en dat dit 
initiatief de toetredingsonderhandelingen 
niet vervangt, maar aanvult,

Or. en
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Amendement 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije, in zijn eigen 
belang en met het oog op vergroting van de 
stabiliteit en bevordering van goede 
nabuurschapsbetrekkingen, zich meer moet 
inspannen om een oplossing te vinden voor 
nog openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder niet nagekomen wettelijke 
verplichtingen en conflicten over land- en 
zeegrenzen en geschillen over het 
luchtruim met zijn naaste buren, 
overeenkomstig de bepalingen van het VN-
handvest en het internationale recht,

– gezien het feit dat Turkije, in zijn eigen 
belang en met het oog op vergroting van de 
stabiliteit en bevordering van goede 
nabuurschapsbetrekkingen en een positief 
politiek en economisch partnerschap, zich 
meer moet inspannen om een oplossing te 
vinden voor nog openstaande bilaterale 
vraagstukken, waaronder niet nagekomen 
wettelijke verplichtingen en conflicten over 
land- en zeegrenzen en geschillen over het 
luchtruim met zijn naaste buren, 
overeenkomstig de bepalingen van het VN-
handvest en het internationale recht,

Or. en

Amendement 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije, in zijn eigen 
belang en met het oog op vergroting van de 
stabiliteit en bevordering van goede 
nabuurschapsbetrekkingen, zich meer moet 
inspannen om een oplossing te vinden voor 
nog openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder niet nagekomen wettelijke 
verplichtingen en conflicten over land- en 
zeegrenzen en geschillen over het 
luchtruim met zijn naaste buren, 
overeenkomstig de bepalingen van het VN-
handvest en het internationale recht,

– gezien het feit dat Turkije, in zijn eigen 
belang en met het oog op vergroting van de 
stabiliteit en bevordering van goede 
nabuurschapsbetrekkingen, zich meer moet 
inspannen om een oplossing te vinden voor 
nog openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder niet nagekomen wettelijke 
verplichtingen en conflicten over land- en 
zeegrenzen en geschillen over het 
luchtruim met zijn naaste buren en zich 
moet onthouden van bedreigingen tegen 
lidstaten van de EU, overeenkomstig de 
bepalingen van het VN-handvest en het 
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internationale recht,

Or. en

Amendement 33
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije in potentie een 
centrale rol kan vervullen bij de 
diversifiëring van energiebronnen en routes 
voor de doorvoer van olie, gas en 
elektriciteit vanuit naburige landen naar de 
EU en dat zowel Turkije als de EU profijt 
zouden kunnen hebben van de rijke 
hernieuwbare energiebronnen van 
Turkije met het oog op de 
totstandbrenging van een duurzame 
koolstofarme economie,

– gezien het feit dat Turkije in potentie een 
centrale rol kan vervullen bij de 
diversifiëring van energiebronnen en routes 
voor de doorvoer van olie, gas en 
elektriciteit vanuit naburige landen naar de 
EU,

Or. nl

Amendement 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het feit dat het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos) door de EU, de lidstaten en 
alle andere kandidaat-lidstaten is 
ondertekend en deel uitmaakt van het 
communautaire acquis;

Or. el
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Amendement 35
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– overwegende dat corruptiebestrijding op 
alle niveaus een belangrijk onderdeel van 
een goed werkende rechtsstaat is,

Or. en

Amendement 36
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– overwegende dat Turkije actief 
betrokken blijft in de ruimere regio en een 
belangrijke regionale speler is,

Or. en

Amendement 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van het verslag van 
26 november 2013 van de 
mensenrechtencommissaris van de Raad 
van Europa, dat de aandacht vestigde op 
het excessieve optreden van de 
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wetshandhavingsinstanties tijdens de 
protesten van Gezi in het licht stellen,

Or. fr

Amendement 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Visum 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat, als gevolg van de 
protesten van Gezi en het gebruik van 
excessief geweld door de politie, zes 
doden, onder wie een politieagent, en 8 
041 gewonden zijn gevallen; dat ten 
minste 3 500 personen in voorlopige 
hechtenis zijn genomen, van wie 112 in de 
gevangenis zijn gebleven als gevolg van 
een vonnis, onder wie leden van ngo's die 
aan het Taksim Solidariteit Platform 
deelnamen, en dat onder hen 108 in 
hechtenis zijn genomen naar aanleiding 
van de beschuldiging tot een terroristische 
organisatie te behoren, 

Or. fr

Amendement 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Visum 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de op 16 november 2013 door 
premier en de Voorzitter van de Iraaks-
Koerdische regionale regering Barzani in 
Diyarbakır gehouden toespraken, waarin 
zij opriepen tot een vreedzame oplossing 
van het Koerdische conflict,
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Or. fr

Amendement 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Visum 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– aangezien Turkije volgens de UNHCR 
in december 2013 meer dan 560 000 
vluchtelingen uit Syrië ontving,

Or. fr

Amendement 41
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Geloofwaardige inzet en sterke 
democratische beginselen

Het falen van Turkije 1: geloofwaardige 
inzet en sterke democratische beginselen

Or. nl

Amendement 42
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het voortgangsverslag 
2013 betreffende Turkije en deelt de 
conclusie van de Commissie dat Turkije 
een strategische partner van de Europese 
Unie is en dat in de afgelopen twaalf 

1. neemt kennis van het voortgangsverslag 
2013 betreffende Turkije; neemt afstand 
van de conclusie van de Commissie "dat
de afgelopen twaalf maanden in Turkije
aanzienlijke vooruitgang is geboekt met de 
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maanden aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt met de hervormingen; onderstreept 
het belang en de noodzaak van verdere
hervormingen en de bevordering van een 
dialoog waarbij het gehele politieke 
spectrum en de samenleving in brede zin 
worden betrokken, alsook van de 
eerbiediging van grondrechten in de 
praktijk;

hervormingen"; onderstreept dat deze 
zogenaamde "hervormingen" een farce 
zijn en dat Turkije juist almaar verder 
afglijdt;

Or. nl

Amendement 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

1. neemt kennis van het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is; is van 
mening dat Turkije derhalve een 
geprivilegieerd partnerschap moet worden 
aangeboden; onderstreept het belang en de 
noodzaak van verdere hervormingen en de 
bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

Or. de

Amendement 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

1. wijst op het voortgangsverslag 2013 
betreffende Turkije en deelt de conclusie 
van de Commissie dat Turkije een 
strategische partner van de Europese Unie 
is en dat in de afgelopen twaalf maanden 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

Or. fr

Amendement 45
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is; 
onderstreept het belang en de noodzaak 
van verdere hervormingen en de 
bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

Or. de
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Amendement 46
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen 
voor een betere verantwoordingsplicht en 
meer transparantie van het bestuur, de 
bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken door het maatschappelijk 
middenveld te eerbiedigen en een stem te 
geven, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

Or. en

Amendement 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
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de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk; betreurt echter 
dat de gebeurtenissen rond het Gezipark 
en het harde optreden van de 
veiligheidsdiensten, samen met steeds 
meer reactionaire en fellere openbare 
uitspraken van eerste minister Erdoğan 
ernstige twijfels doen rijzen over het 
engagement van de regering om de 
democratische basiswaarden te 
eerbiedigen en verschillende meningen en 
levenswijzen te tolereren;

Or. en

Amendement 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden vooruitgang 
is geboekt met de hervormingen; 
onderstreept het belang en de noodzaak 
van verdere hervormingen en de 
bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk; roept Turkije 
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op om verdere stappen te zetten om de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht te versterken en te vergroten en 
haar geloofwaardigheid te herstellen; 
deze heeft immers een zware deuk 
gekregen door de huidige 
maatschappelijke en politieke 
corruptiecrisis;

Or. en

Amendement 49
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken door het maatschappelijk 
middenveld te accepteren, te eerbiedigen 
en te versterken en te zorgen voor de 
eerbiediging van grondrechten in de 
praktijk;

Or. en

Amendement 50
Graham Watson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken, alsook van de eerbiediging van 
grondrechten in de praktijk;

1. is ingenomen met het 
voortgangsverslag 2013 betreffende 
Turkije en deelt de conclusie van de 
Commissie dat Turkije een strategische 
partner van de Europese Unie is en dat in 
de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt met de 
hervormingen; onderstreept het belang en 
de noodzaak van verdere hervormingen en 
de bevordering van een dialoog waarbij het 
gehele politieke spectrum en de 
samenleving in brede zin worden 
betrokken door het maatschappelijk 
middenveld te accepteren, te eerbiedigen 
en te versterken en te zorgen voor de
eerbiediging van grondrechten in de 
praktijk;

Or. en

Amendement 51
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert er met klem aan dat de 
scheiding der machten, de volledige 
eerbiediging van de rechtsstaat en de 
grondrechten en de onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht voorwaarden "sine qua non" zijn 
voor een goede werking van de 
democratie;

Or. en
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Amendement 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. gelooft dat een hernieuwde 
wederzijdse betrokkenheid in het kader 
van het onderhandelingsproces nodig is 
om een constructieve relatie te behouden; 
benadrukt dat het van belang is om de 
voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

Or. en

Amendement 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen 
de Unie en Turkije, die Turkije een 
duidelijk referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op 
basis van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 54
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen 
de Unie en Turkije, die Turkije een 
duidelijk referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op 
basis van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

2. wijst erop dat het aanvangen van de 
toetredingsonderhandelingen tussen de 
EU en Turkije één grote vergissing is 
geweest nog eens bevestigd door de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar, 
zoals (1) het in opdracht van de Turkse 
regering toegepaste buitensporige 
politiegeweld, waarmee vanaf mei 2013 
overal in het land doorgaans vreedzame 
demonstraties hardhandig worden 
terneergeslagen, en de vele daarbij 
uitgevoerde arrestaties van demonstranten 
en journalisten, én (2) het 
corruptieschandaal binnen de Turkse 
regering, ten gevolge waarvan tien 
ministers, waaronder minister van EU-
zaken en toetredingsonderhandelaar 
Egemen Bağış, het veld moesten ruimen, 
en de pogingen van premier Erdoğan het 
schandaal in de doofpot te stoppen door 
enerzijds politiechefs, die zich met de 
onderzoeken naar corruptie bezighielden, 
door hem goedgezinde "vriendjes" te 
vervangen en door anderzijds te trachten 
een wet in te voeren die het uitvoeren van 
onderzoeken naar corruptie alleen aan 
politiechefs, en niet door "lagere 
rangen", aldus louter aan zijn 
"vriendjes", toestaat; dringt aan op het 
definitief beëindigen van de 
toetredingsonderhandelingen tussen de 
EU en Turkije;

Or. nl
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Amendement 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen 
de Unie en Turkije, die Turkije een 
duidelijk referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

2. benadrukt dat 
toetredingsonderhandelingen die te 
goeder trouw worden gevoerd, Turkije een 
duidelijk referentiekader voor zijn 
hervormingsproces kunnen verschaffen;
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op 
basis van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije op sommige 
gebieden een duidelijk referentiekader 
voor zijn hervormingsproces hebben 
verschaft;
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hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

Or. de

Amendement 57
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een afspraak met Turkije om 
doeltreffende hervormingen door te voeren 
die de democratische grondbeginselen van 
de Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving;

Or. en

Amendement 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

2. wijst op de potentiële transformerende 
kracht die uitgaat van de onderhandelingen 
tussen de Unie en Turkije, die Turkije een 
duidelijk referentiekader voor zijn 
hervormingsproces kunnen verschaffen; 
benadrukt in dit verband het belang van het 
herstellen van de geloofwaardigheid van 
de onderhandelingen op basis van een 
wederzijdse afspraak tussen Turkije en de 
Unie om doeltreffende hervormingen door 
te voeren die de democratische 
grondbeginselen van de Turkse 
samenleving en de fundamentele waarden 
bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 59
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de 
toetredingsonderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
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van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

2. wijst op de transformerende kracht die 
uitgaat van de 
toetredingsonderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op basis 
van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de 
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de transformerende kracht die 2. wijst op de transformerende kracht die 
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uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige onderhandelingen op 
basis van een wederzijdse afspraak tussen 
Turkije en de Unie om doeltreffende 
hervormingen door te voeren die de 
democratische grondbeginselen van de
Turkse samenleving en de fundamentele 
waarden bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

uitgaat van de onderhandelingen tussen de 
Unie en Turkije, die Turkije een duidelijk 
referentiekader voor zijn 
hervormingsproces hebben verschaft; 
benadrukt in dit verband het belang van 
geloofwaardige 
toetredingsonderhandelingen op basis van 
een wederzijdse afspraak tussen Turkije en 
de Unie om doeltreffende hervormingen 
door te voeren die de democratische 
grondbeginselen van de Turkse 
samenleving en de fundamentele waarden 
bevorderen en die een positieve 
verandering in de hand werken in de 
instituties, de wetgeving en de mentaliteit 
van de samenleving; is bijgevolg verheugd 
over de opening van hoofdstuk 22;

Or. fr

Amendement 62
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. gelooft dat het openen van nieuwe 
hoofdstukken de wederzijdse 
betrokkenheid in het kader van het 
onderhandelingsproces zou hernieuwen 
teneinde een constructieve relatie te 
behouden;

Or. en

Amendement 63
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. gelooft dat het volledige potentieel 
van de relatie tussen de EU en Turkije het 
beste ontplooid kan worden in het kader 
van een actief en geloofwaardig 
toetredingsproces;

Or. en

Amendement 64
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen 
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het 
stappenplan voor visumliberalisering; 
herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de 
overnameovereenkomst zonder verdere 
vertraging te tekenen; dringt er
tegelijkertijd bij de Commissie op aan 
stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. roept de Turkse en Europese 
autoriteiten op om, bij de onderhandeling 
van geïntegreerd beleid inzake 
migratiestromen, de mensenrechten van 
migranten en de effectieve internationale 
bescherming van asielzoekers en 
vluchtelingen te waarborgen; dringt er bij 
de EU op aan in dit verband volledige 
technische en financiële bijstand te 
verlenen aan Turkije en dringt er bij 
Turkije op aan om het Verdrag van 
Genève van 1951 en het Protocol daarbij 
van 1967 volledig ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 65
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen 
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het 
stappenplan voor visumliberalisering;
herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de 
overnameovereenkomst zonder verdere 
vertraging te tekenen; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie op aan 
stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. is verheugd over de ondertekening van 
de overnameovereenkomst, evenals de 
aanknoping van de dialoog over 
visumliberalisering tussen de Europese 
Commissie en de Turkse autoriteiten en 
kijkt uit naar de snelle ratificering van de 
overnameovereenkomst en de volledige en 
effectieve tenuitvoerlegging daarvan ten 
opzichte van alle lidstaten; de vorderingen 
in de dialoog over visumliberalisering 
zullen stoelen op een prestatiegebaseerde 
aanpak en afhangen van een effectieve en 
consequente uitvoering door Turkije van 
de vereisten in het visumstappenplan ten 
aanzien van de EU en haar lidstaten; 
herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de bestaande 
bilaterale overnameovereenkomsten en 
terugnamebepalingen in gelijkaardige 
overeenkomsten onverwijld volledig en 
effectief ten uitvoer te leggen ten opzichte 
van alle lidstaten, zijn samenwerking met 
de EU op het gebied van migratiebeleid te 
versterken en de strijd aan te gaan met 
mensenhandel en grenscontroles;

Or. en

Amendement 66
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen 

3. is verheugd over de ondertekening van 
de overnameovereenkomst, evenals de 
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Turkije en de EU met betrekking tot de
relevantie voor beide van de
overnameovereenkomst en het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie 
op aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

aanknoping van de dialoog over 
visumliberalisering; roept Turkije op om 
de overnameovereenkomst, evenals de 
voorschriften van het stappenplan voor 
visumliberalisering volledig, consistent en 
effectief ten opzichte van alle lidstaten ten 
uitvoer te leggen; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar
de EU is en daarom moet een efficiënte 
tenuitvoerlegging van bestaande bilaterale 
overnameovereenkomsten een prioriteit 
blijven; benadrukt het belang van een 
beter beheer van gemengde 
migratiestromen aan alle Turkse grenzen 
en met name de grenzen met de EU en de 
derde landen waarvan de burgers een 
belangrijke bron van gemengde 
migratiestromen naar de EU zijn, en roept 
Turkije op zich verder aan te passen aan 
het EU-acquis op het gebied van 
visumbeleid;

Or. en

Amendement 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie 
op aan stappen in de richting van 

3. verwelkomt de ondertekening door
Turkije van de overnameovereenkomst op 
16 december 2013, die de start van het 
stappenplan voor visumliberalisering
mogelijk maakt; verwelkomt de oprichting 
van het directoraat-generaal voor 
migratiebeheer krachtens de wet over 
buitenlanders en internationale 
bescherming; herinnert eraan dat Turkije 
een van de belangrijkste doorreislanden 
voor illegale migratie naar de EU is en 
benadrukt dat versoepeling van de toegang 
tot de EU voor zakenlieden, academici, 



AM\1014601NL.doc 39/134 PE526.229v01-00

NL

visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

studenten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. en

Amendement 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie 
op aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. verwelkomt de ondertekening door
Turkije van de overnameovereenkomst op 
16 december 2013, die de start van
stappenplan voor visumliberalisering
mogelijk maakt; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en benadrukt dat versoepeling van 
de toegang tot de EU voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. en

Amendement 69
Anna Maria Corazza Bildt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie 
op aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. verwelkomt de ondertekening van de 
overnameovereenkomst door Turkije op 
16 december 2013; roept Turkije en de
Commissie op de dialoog verder te zetten 
teneinde snel aanzienlijke vooruitgang te 
boeken in het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en benadrukt dat versoepeling van 
de toegang tot de EU voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. en

Amendement 70
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 

3. verwelkomt de ondertekening van de 
overnameovereenkomst tussen de EU en
Turkije en de start van het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder vertraging ten uitvoer te leggen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan verdere stappen in de richting van 
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dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. en

Amendement 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen 
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst 
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. neemt kennis van de gelijktijdige 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst en het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor onregelmatige
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de 
overnameovereenkomst zonder verdere 
vertraging te tekenen; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie op aan 
stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt; verlangt dat de uitvoering 
van deze overnameovereenkomst onder 
democratisch toezicht komt te staan om de 
volledige naleving van de rechten van de 
betrokken personen te waarborgen; 
verzoekt Turkije en de Europese Unie hun
internationale en Europese verplichtingen 
op het gebied van mensenrechten volledig 
na te leven, in het bijzonder ten aanzien 
van het beginsel van "non-refoulement" 



PE526.229v01-00 42/134 AM\1014601NL.doc

NL

en de toegang tot de asielprocedure;
verzoekt Turkije om een effectief 
asielsysteem in te stellen dat aan 
internationale normen voldoet;

Or. fr

Amendement 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen 
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het 
stappenplan voor visumliberalisering;
herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de 
overnameovereenkomst zonder verdere 
vertraging te tekenen; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie op aan 
stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de 
overnameovereenkomst zonder verdere 
vertraging te tekenen;

Or. de

Amendement 73
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen 
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de
overnameovereenkomst en het 
stappenplan voor visumliberalisering;
herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de 
overnameovereenkomst zonder verdere 
vertraging te tekenen; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie op aan 
stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. verwelkomt de eensgezindheid over de 
ondertekening en tenuitvoerlegging van 
de overnameovereenkomst − de 
ondertekening heeft in december 2013 in 
Ankara plaatsgevonden − en dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie op aan 
stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten teneinde de 
toegang tot de EU voor Turkse 
zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 74
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen 
Turkije en de EU met betrekking tot de 
relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het 
stappenplan voor visumliberalisering;
herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en dringt er in dit 
verband bij Turkije op aan de 
overnameovereenkomst zonder verdere 
vertraging te tekenen; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie op aan 

3. herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is; benadrukt dat het 
één grote vergissing is geweest de 
onderhandelingen over de 
terugnameovereenkomt te combineren 
met die over visumliberalisering; dringt er 
bij de Commissie op aan de aan Turkije 
toegezegde te ondernemen stappen in de 
richting van visumliberalisering terug te 
draaien;
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stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. nl

Amendement 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst 
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst 
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie 
op aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst 
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst 
zonder verdere vertraging te tekenen;

Or. it

Amendement 76
Ria Oomen-Ruijten
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie 
op aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. benadrukt hoe belangrijk wederzijds 
begrip is tussen Turkije en de EU met 
betrekking tot de relevantie voor beide van 
de overnameovereenkomst en het 
stappenplan voor visumliberalisering; 
herinnert eraan dat Turkije een van de 
belangrijkste doorreislanden voor illegale 
migratie naar de EU is en is daarom 
verheugd over de ondertekening van de 
overnameovereenkomst en de start van de 
dialoog over visumliberalisering tussen de 
EU en Turkije op 16 december 2013;
benadrukt dat versoepeling van de toegang 
tot de EU voor zakenlieden, academici, 
studenten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. en

Amendement 77
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst 
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst 
zonder verdere vertraging te tekenen; 

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst 
en de opening van een dialoog over een
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst 
zonder verdere vertraging om te zetten; 
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dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici en studenten, 
duidelijke voordelen biedt;

Or. de

Amendement 78
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst 
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst 
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst 
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en is in dit verband verheugd over 
de ondertekening op 16.12.2013 door de 
Europese Commissie en Turkije van de 
overnameovereenkomst en dringt erop aan 
dat deze zonder verdere vertraging wordt 
ingevoerd; dringt er tegelijkertijd bij de 
Commissie op aan stappen in de richting 
van visumliberalisering te zetten en 
benadrukt dat versoepeling van de toegang 
tot de EU voor zakenlieden, academici, 
studenten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. pl



AM\1014601NL.doc 47/134 PE526.229v01-00

NL

Amendement 79
Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. benadrukt dat het van belang is om
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder vertraging ten uitvoer te leggen; is 
bezorgd en bedroefd door de uitspraken 
van de Turkse regering dat ze niet van 
plan is de overnameovereenkomst met de 
Republiek Cyprus ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat deze politieke houding in 
contrast staat met het rechtstelsel van de 
EU en roept de Turkse overheid daarom 
op om het rechtskader en de 
verplichtingen die de 
overnameovereenkomst bevat, na te 
komen en te eerbiedigen; zo niet moeten 
maatregelen genomen worden om het 
rechtsstelsel van de EU en de juridische 
en politieke rechten van haar lidstaten te 
beschermen; roept de Commissie op 
ervoor te zorgen dat, totdat deze 
overeenkomst inwerking treedt en volledig 
en effectief ten uitvoer gelegd is ten 
opzichte van alle lidstaten, bestaande 
bilaterale overeenkomsten volledig ten 
uitvoer gelegd zijn; dringt er tegelijkertijd 
bij de Commissie op aan stappen in de 
richting van visumliberalisering te zetten 
en benadrukt dat versoepeling van de 
toegang tot de EU voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;
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Or. en

Amendement 80
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt; erkent dat het een zaak is 
van de overheden van de lidstaten is via 
de overgangsregelingen van het 
Toetredingsverdrag en indien nodig de 
herziening van de EU-Verdragen, 
besluiten te nemen op het gebied van 
migratievraagstukken, zoals beperking 
van het vrije verkeer, en erkent dat dit een 
kwestie van grote bekommernis is 
geworden in veel lidstaten;

Or. en

Amendement 81
Raimon Obiols
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

3. verwelkomt de overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Republiek Turkije 
"inzake de overname van personen die 
zonder vergunning op het grondgebied 
verblijven" die op 16 december 2013 
ondertekend werd; benadrukt dat het van 
belang is om wederzijds begrip te kweken 
tussen Turkije en de EU met betrekking tot 
de relevantie voor beide van de 
overnameovereenkomst en het stappenplan 
voor visumliberalisering; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. en

Amendement 82
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 

3. benadrukt dat het van belang is om 
wederzijds begrip te kweken tussen Turkije 
en de EU met betrekking tot de relevantie 
voor beide van de overnameovereenkomst
en het stappenplan voor 
visumliberalisering; herinnert eraan dat 



PE526.229v01-00 50/134 AM\1014601NL.doc

NL

Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Turkije een van de belangrijkste 
doorreislanden voor illegale migratie naar 
de EU is en dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan de overnameovereenkomst
zonder verdere vertraging te tekenen; roept 
de Commissie op om alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om de rechten te 
waarborgen van Turkse burgers die legaal 
in een lidstaat van de EU verblijven; 
dringt er tegelijkertijd bij de Commissie op 
aan stappen in de richting van 
visumliberalisering te zetten en benadrukt 
dat versoepeling van de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, duidelijke 
voordelen biedt;

Or. en

Amendement 83
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit 
over de recente ontwikkelingen in Turkije 
wat betreft de beschuldigingen van 
corruptie op hoog niveau en roept de 
Turkse regering op om zich niet te 
mengen in rechtszaken en ervoor te 
zorgen dat de regelgeving in 
overeenstemming is met de beginselen van 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, de scheiding der machten evenals 
de relevante artikelen van de grondwet;

Or. en

Amendement 84
Tunne Kelam
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. neemt met bezorgdheid kennis van 
het recente corruptieschandaal; betreurt 
de uitspraken van de Turkse autoriteiten 
over een vermeende ministaatsgreep op 
basis van beschuldigingen van 
samenzwering; dit heeft geleid tot 
grootschalige arrestaties en een 
gedeeltelijk onderzoek, waarbij 350 
politiespeurders zijn ontslagen en een 
tweede reeks onderzoeken in de 
corruptiezaak tegengehouden wordt; 
beklemtoont het fundamenteel belang van 
een onpartijdig gerechtelijk apparaat en 
de scheiding der machten als de 
kernwaarden van een democratisch 
bestuur dat is gebaseerd op de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 85
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. herinnert de Turkse overheid aan 
haar eigen inspanningen voor de 
uitroeiing van corruptie, meer bepaald 
door de tenuitvoerlegging van het 
merendeel van de aanbevelingen die in de 
evaluatieverslagen van de Groep van 
Staten tegen Corruptie van de Raad van 
Europa (GRECO) van 2005 zijn gedaan; 

Or. en
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Amendement 86
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Naleving van de criteria van Kopenhagen Het falen van Turkije 2: naleving van de 
criteria van Kopenhagen

Or. nl

Amendement 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf -4 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-4. is uitermate bezorgd over de recente 
ontwikkelingen die hebben geleid tot een 
crisis binnen Turkije; betreurt de 
uitspraken van de regering die duiden op 
een gebrekkig begrip van het beginsel van 
de scheiding der machten; is bedroefd 
over het ernstige gebrek aan vertrouwen 
tussen de overheid, de rechterlijke macht, 
de politie en de media; dringt er bij de 
regering op aan geen maatregelen te 
nemen die het onderzoek en de vervolging 
van corruptie en georganiseerde misdaad 
op hooggeplaatste posities verhinderen;
roept opnieuw alle instellingen, zakelijke 
spelers en politieke machten op om de 
rechtsstaat ten volle te eerbiedigen en de 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht te waarborgen; 
dringt er bovendien bij de Gülen-
beweging op aan om haar transparantie 
en rekenschap te vergroten en verwacht 
dat alle aantijgingen tegen de beweging 
aan een onpartijdig onderzoek 
onderworpen worden; 
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Or. en

Amendement 88
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf -4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-4 bis. is bezorgd over de recente 
ontwikkelingen in Turkije rond een 
grootschalig corruptieonderzoek, 
herinnert er met klem aan dat het nodig is 
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de juridische procedures te 
waarborgen en dat alle betrokken partijen 
de rechtsstaat en het beginsel van de 
scheiding der machten volledig moeten 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 89
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid 
bij de regering en de oppositie om 

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
dringt er bij alle politieke actoren op aan
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen 
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consensus te bereiken over cruciale 
hervormingen; dringt er bij alle politieke 
actoren, de regering en de oppositie op 
aan samen te werken om een 
pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen
en de modernisering en democratisering 
van de staat en de samenleving te 
bevorderen; dringt er bij de politieke 
meerderheid op aan de minderheid actief 
te betrekken bij het overleg over relevante 
hervormingen en om, indien mogelijk, op 
een inclusieve manier rekening te houden 
met hun belangen en gezichtspunten;

en rekening te houden met de belangen en 
meningen van alle lagen van de 
bevolking, met inbegrip van minderheden;

Or. en

Amendement 90
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het politieke 
systeem door een kader te bieden voor 
dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
benadrukt de essentiële rol van 
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aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

maatschappelijke organisaties en de 
noodzaak van voldoende communicatie 
naar de burgers toe om de noodzakelijke 
hervormingen te kunnen doorvoeren;
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid en maatschappelijke 
organisaties actief te betrekken bij het 
overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

Or. en

Amendement 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
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manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten; benadrukt dat 
de grondwetshervorming de belangrijkste 
prioriteit moet blijven voor de 
modernisering van de Republiek, waarbij 
democratisch verkozenen ook 
democratisch besturen;

Or. en

Amendement 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten; beklemtoont 
dat democratie meer is dan verkiezingen 
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alleen en verwacht dat democratisch 
verkozenen ook democratisch besturen;

Or. en

Amendement 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om op een inclusieve manier rekening te 
houden met hun belangen en 
gezichtspunten;

Or. fr

Amendement 94
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de verschillende politieke machten en 
het maatschappelijk middenveld actief te 
betrekken bij het overleg over relevante 
hervormingen en om, indien mogelijk, op 
een inclusieve manier rekening te houden 
met hun belangen en gezichtspunten;

Or. fr

Amendement 95
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
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wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over het opstellen van een 
nieuwe grondwet en over cruciale 
hervormingen; dringt er bij alle politieke 
actoren, de regering en de oppositie op aan 
samen te werken om een pluralistische 
visie in overheidsinstellingen te 
bewerkstelligen en de modernisering en 
democratisering van de staat en de 
samenleving te bevorderen; dringt er bij de 
politieke meerderheid op aan de 
minderheid actief te betrekken bij het 
overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

Or. en

Amendement 96
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 

4. wijst erop dat in een moderne 
democratische staat een systeem van 
wederzijdse controle ("checks and 
balances") een cruciale rol vervult, en 
benadrukt dat de Grote Nationale 
Vergadering van Turkije een fundamentele 
rol moet spelen in het hart van het Turkse 
politieke systeem door een kader te bieden 
voor dialoog en de bewerkstelliging van 
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consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan de minderheid actief te betrekken bij 
het overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

consensus in het gehele politieke spectrum; 
uit zijn bezorgdheid over de politieke 
polarisatie en het gebrek aan bereidheid bij 
de regering en de oppositie om consensus 
te bereiken over cruciale hervormingen; 
dringt er bij alle politieke actoren, de 
regering en de oppositie op aan samen te 
werken om een pluralistische visie in 
overheidsinstellingen te bewerkstelligen en 
de modernisering en democratisering van 
de staat en de samenleving te bevorderen; 
dringt er bij de politieke meerderheid op 
aan het maatschappelijk middenveld en de 
minderheid actief te betrekken bij het 
overleg over relevante hervormingen en 
om, indien mogelijk, op een inclusieve 
manier rekening te houden met hun 
belangen en gezichtspunten;

Or. pl

Amendement 97
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. beklemtoont hoe belangrijk het is 
dat alle ministeries meewerken met de 
Rekenkamer bij de voorbereiding van de 
controleverslagen en haar de relevante 
gegevens overhandigen, en dat alle 
voltooide controleverslagen worden 
voorgelegd aan de Turkse Grote 
Nationale Vergadering vóór de 
goedkeuring van de begroting;

Or. en

Amendement 98
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de regering te garanderen 
dat de werking van de rekenkamer in 
overeenstemming is met de internationale 
normen; verzoekt de regering ervoor te 
zorgen dat de betrokken instellingen en 
het publiek volledige toegang hebben tot 
de verslagen van de rekenkamer, met 
name in de Grote Nationale Vergadering 
van Turkije, met inbegrip van verslagen 
over de veiligheidstroepen;

Or. fr

Amendement 99
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
over de manier waarop de Turkse 
regering na 17 december 2013 heeft 
gereageerd op het corruptieonderzoek dat 
de aanklager van Istanbul opstartte naar 
verschillende ministers en zakenlieden; 
veroordeelt het ontslag van verschillende 
politiechefs die verantwoordelijk waren 
voor het corruptieonderzoek; roept in dit 
verband op tot de eerbiediging van de 
rechtsstaat, onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht om de scheiding der machten, een 
van de essentiële pijlers van de 
democratie, mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is bezorgd over de breder wordende 
culturele kloof in Turkije op basis van 
zogenaamde "levensstijlkwesties", 
waardoor het gevaar bestaat dat de 
autoriteiten zich beginnen te mengen in 
de persoonlijke levenssfeer van burgers, 
zoals wordt geïllustreerd door de recente 
uitspraken over het aantal kinderen dat 
vrouwen moeten hebben, gemengde 
studentenverblijven en de verkoop van 
alcohol; 

Or. en

Amendement 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is bezorgd dat in de nasleep van de 
onthullingen over vermeende 
corruptiegevallen de scheiding der 
machten belemmerd werd en veroordeelt 
het ontslag van politieagenten die 
betrokken waren bij het onderzoek naar 
de corruptiegevallen; roept de overheid op 
om de rechtsstaat en de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht te eerbiedigen 
en het onderzoek in de corruptiegevallen 
actief te ondersteunen; is erg bezorgd over 
de lopende lastercampagne tegen de 
Turkse rechterlijke macht;

Or. en
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Amendement 102
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
uitholling van het beginsel van de 
scheiding der machten; is uiterst bezorgd 
over de manier waarop de regering heeft 
gereageerd op het lopende 
corruptieonderzoek van de aanklager van 
Istanbul tegen verschillende ministers en 
zakenlieden; veroordeelt het ontslag van 
politiechefs die het corruptieonderzoek 
leidden, door de Minister van 
Binnenlandse Zaken, die zelf een rol 
speelde in de aantijgingen; wijst op het 
zorgwekkende ontslag van alle 
politiechefs die verantwoordelijk waren 
voor de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad in de 
grootsteden;

Or. en

Amendement 103
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is bezorgd over de aantijgingen van 
systematische profilering door de overheid 
van ambtenaren, journalisten, academici 
en maatschappelijke organisaties op basis 
van hun religieuze, etnische en politieke 
achtergrond; veroordeelt de grote druk die 
de overheid de rechtbanken oplegt en de 
publieke beschuldiging van de aanklager 
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en politiechefs door de eerste minister; 
roept elk individu en elke instelling op om 
de rechtsstaat ten volle te eerbiedigen en 
de onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht te waarborgen;

Or. en

Amendement 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat er dringend verdere 
voortgang moet worden geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name 
wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair strafrecht 
en van wetgeving tot invoering van 
positieve discriminatie ter bevordering 
van gendergelijkheid;

5. benadrukt dat er dringend verdere 
voortgang moet worden geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name 
wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair strafrecht;

Or. de

Amendement 105
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat er dringend verdere 
voortgang moet worden geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name 
wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair 

5. benadrukt dat er dringend verdere 
voortgang moet worden geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010;
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strafrecht en van wetgeving tot invoering 
van positieve discriminatie ter 
bevordering van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 106
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat er dringend verdere 
voortgang moet worden geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name 
wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair strafrecht 
en van wetgeving tot invoering van 
positieve discriminatie ter bevordering van 
gendergelijkheid;

5. benadrukt dat er dringend verdere 
voortgang moet worden geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name 
wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair strafrecht 
en van wetgeving tot invoering van 
positieve discriminatie ter bevordering van 
gendergelijkheid; beklemtoont het belang 
van de nauwgezette tenuitvoerlegging van 
deze wetswijzigingen van zodra deze zijn 
goedgekeurd;

Or. en

Amendement 107
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat men aan EU-zijde de 
Turkse autoriteiten kan verzoeken tot en 
aandringen op vele hervormingen, maar 
dat Turkije het simpelweg niet wil, niet 
kan en niet doet; dringt aan op het 
definitief beëindigen van de 
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toetredingsonderhandelingen tussen de 
EU en Turkije;

Or. nl

Amendement 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de 
leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voort te zetten, aangezien dit noodzakelijk 
is voor het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
lid van de Raad van Europa, zou kunnen 
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en betreurt de 
onderbreking van zijn werk inzake een 
nieuwe grondwet voor Turkije, aangezien 
dit noodzakelijk is voor het 
hervormingsproces in Turkije; benadrukt 
dat het van belang is om in het kader van 
het constitutionele hervormingsproces 
consensus te bereiken over een 
doeltreffende scheiding van machten en 
een inclusieve definitie van burgerschap; 
onderstreept dat Turkije, als lid van de 
Raad van Europa, zou kunnen profiteren 
van een actieve dialoog met de commissie 
van Venetië over het proces van de 
grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn; 
herinnert eraan dat deze regels 
grondwettelijk zijn en dat een hervorming 
ervan in alle rust en met een zo breed 
mogelijk consensus dient te worden 
goedgekeurd; 

Or. fr



AM\1014601NL.doc 67/134 PE526.229v01-00

NL

Amendement 109
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de 
leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voort te zetten, aangezien dit noodzakelijk 
is voor het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
lid van de Raad van Europa, zou kunnen 
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en is bezorgd dat er 
op dit moment geen vooruitgang geboekt 
wordt; is ervan overtuigd dat het werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voortgezet moet worden, aangezien dit 
noodzakelijk is voor het 
hervormingsproces in Turkije; benadrukt 
dat het van belang is om in het kader van 
het constitutionele hervormingsproces 
consensus te bereiken over een 
doeltreffende scheiding van machten en 
een inclusieve definitie van burgerschap; 
onderstreept dat Turkije, als lid van de 
Raad van Europa, zou kunnen profiteren 
van een actieve dialoog met de commissie 
van Venetië over het proces van de 
grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

Or. en

Amendement 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de

6. merkt op dat het bemiddelingscomité 
enkel een consensus heeft kunnen 
bereiken over zestig grondwetswijzigingen 
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leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voort te zetten, aangezien dit noodzakelijk 
is voor het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
lid van de Raad van Europa, zou kunnen
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

en dringt er bij de leden van het comité op 
aan hun inspanningen te verdubbelen 
teneinde een echt nieuwe grondwet voor 
Turkije uit te werken, aangezien dit 
noodzakelijk is voor het 
hervormingsproces in Turkije; benadrukt 
dat het van belang is om in het kader van 
het constitutionele hervormingsproces 
consensus te bereiken over een 
doeltreffende scheiding van machten en 
een inclusieve definitie van burgerschap; 
onderstreept dat Turkije, als lid van de 
Raad van Europa, moet proberen te
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn; 

Or. en

Amendement 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de 
leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voort te zetten, aangezien dit noodzakelijk 
is voor het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
lid van de Raad van Europa, zou kunnen 

6. betreurt de ontbinding van het 
bemiddelingscomité nadat de 
regeringspartij voor de derde maal zonder 
reden afwezig was en dringt er bij alle 
partijen op aan hun werk inzake een 
nieuwe grondwet voor Turkije voort te 
zetten, aangezien dit noodzakelijk is voor 
het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
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profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

lid van de Raad van Europa, zou kunnen 
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

Or. en

Amendement 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de 
leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voort te zetten, aangezien dit noodzakelijk 
is voor het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
lid van de Raad van Europa, zou kunnen 
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de 
leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voort te zetten, aangezien dit noodzakelijk 
is voor het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
lid van de Raad van Europa, zou kunnen 
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
grondwetswijzigingen uitgevoerd moeten 
worden op een transparante en inclusieve 
manier, waarbij het maatschappelijk 
middenveld in alle fasen ten volle 
betrokken wordt; benadrukt dat de regels 
inzake de verkiezing en samenstelling van 
de hoge raad van rechters en openbare 
aanklagers volledig in overeenstemming 
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met de criteria van de commissie van 
Venetië moet zijn;

Or. en

Amendement 113
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de 
leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
voort te zetten, aangezien dit noodzakelijk 
is voor het hervormingsproces in Turkije; 
benadrukt dat het van belang is om in het 
kader van het constitutionele 
hervormingsproces consensus te bereiken 
over een doeltreffende scheiding van 
machten en een inclusieve definitie van 
burgerschap; onderstreept dat Turkije, als 
lid van de Raad van Europa, zou kunnen 
profiteren van een actieve dialoog met de 
commissie van Venetië over het proces van 
de grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

6. prijst het bemiddelingscomité vanwege 
de bereikte consensus over zestig 
grondwetswijzigingen en dringt er bij de 
leden van het comité op aan hun werk 
inzake een nieuwe grondwet voor Turkije 
met haast voort te zetten, aangezien dit 
noodzakelijk is voor het 
hervormingsproces in Turkije; benadrukt 
dat het van belang is om in het kader van 
het constitutionele hervormingsproces 
consensus te bereiken over een 
doeltreffende scheiding van machten en 
een inclusieve definitie van burgerschap 
teneinde een volledig democratische 
grondwet te bereiken die gelijke rechten 
waarborgt voor iedereen in Turkije;
onderstreept dat Turkije, als lid van de 
Raad van Europa, zou kunnen profiteren 
van een actieve dialoog met de commissie 
van Venetië over het proces van de 
grondwetsherziening; benadrukt dat de 
regels inzake de verkiezing en 
samenstelling van de hoge raad van 
rechters en openbare aanklagers volledig in 
overeenstemming met de criteria van de 
commissie van Venetië moet zijn;

Or. en

Amendement 114
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. uit zijn bezorgdheid over de reactie 
van de regering op de corruptiezaken van 
december 2013 en herinnert eraan dat de 
autoriteiten, overeenkomstig de Europese 
normen, onder alle omstandigheden 
dienen te zorgen voor een onafhankelijk 
rechtsstelsel; onderstreept dat er een 
gerechtelijke politiedienst, werkzaam 
onder gezag van een rechter, moet worden 
ingesteld;

Or. fr

Amendement 115
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt het feit dat meer 
vooruitgang nodig is op het gebied van 
arbeids- en vakbondsrechten; verzoekt 
Turkije om te beginnen werken aan 
nieuwe wetgeving op dit gebied, teneinde 
ervoor te zorgen dat deze in 
overeenstemming is met het acquis 
communautaire en de IAO-verdragen, 
met name wat het stakingsrecht en het 
recht op collectieve onderhandelingen 
betreft;

Or. en

Amendement 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is bezorgd dat er geen vooruitgang 
geboekt is op het gebied van 
antidiscriminatiewetgeving en dat de 
huidige antidiscriminatiewetgeving 
ontoereikend is en niet in 
overeenstemming met het EU-acquis; 
benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, geslacht, leeftijd, handicap, 
seksuele geaardheid of seksuele identiteit;

Or. en

Amendement 117
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de 
Turkse samenleving; dringt er bij de 
regering op aan ervoor te zorgen dat 

7. wijst erop dat het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd, 
mede blijkende de recente ontwikkelingen, 
één grote farce is; dringt er bij de regering 
op aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden, zoals christenen en joden, 
en lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen;



AM\1014601NL.doc 73/134 PE526.229v01-00

NL

wetgeving betreffende haatmisdrijven 
bescherming biedt aan alle burgers, met 
inbegrip van minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

Or. nl

Amendement 118
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

7. is ingenomen met en dringt aan op de 
tenuitvoerlegging van het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders; roept de overheid op om 
onverwijld een hervormingspakket voor te 
stellen waarin sommige van de cruciale 
thema's, zoals de alevitische kwestie, die 
niet zijn opgenomen in het 
democratiseringspakket van 30 september, 
worden behandeld;

Or. en
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Amendement 119
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

7. is ingenomen met en dringt aan op de 
tenuitvoerlegging van het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen; roept de overheid op om 
onverwijld een hervormingspakket voor te 
stellen waarin sommige van de cruciale 
thema's, zoals de alevitische kwestie, die 
niet zijn opgenomen in het
democratiseringspakket van 30 september, 
worden behandeld;

Or. en

Amendement 120
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

7. is ingenomen met en dringt aan op de 
tenuitvoerlegging van het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving om de democratie te 
versterken en het bestaande pluralisme in 
het land beter te weerspiegelen; dringt er 
bij de regering op aan ervoor te zorgen dat 
wetgeving betreffende haatmisdrijven 
bescherming biedt aan alle burgers, met 
inbegrip van alle gemeenschappen, 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

Or. en

Amendement 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om de 
aangekondigde maatregelen snel ten 
uitvoer te leggen, waarbij zij bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen overleg pleegt met 
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zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

de oppositie en relevante maatschappelijke 
organisaties, alsook om zich te blijven 
inspannen voor de hervorming van het 
kiesstelsel, met inbegrip van de verlaging 
van de kiesdrempel van 10 %, en de 
adequate inclusie van alle onderdelen van 
de Turkse samenleving; dringt er bij de 
regering op aan ervoor te zorgen dat 
wetgeving betreffende haatmisdrijven 
bescherming biedt aan alle burgers, met 
inbegrip van minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

Or. fr

Amendement 122
Maria Eleni Koppa en Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

7. dringt aan op de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;
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Or. el

Amendement 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers;

Or. it

Amendement 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
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30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen; moedigt de overheid 
aan stappen te zetten om de alevitische 
gemeenschap meer rechten te geven;

Or. en

Amendement 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
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betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen; betreurt dat cruciale 
thema's niet zijn opgenomen in het 
hervormingspakket zoals de rechten van 
de alevitische gemeenschap, en roept de 
overheid op om de desbetreffende thema's 
in dit verband onverwijld te behandelen;

Or. en

Amendement 126
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen; roept op tot verdere 
inspanningen om de discriminatie die de 
Roma-minderheid ondergaat aan te 
pakken, hun inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt te vergroten en schooluitval 
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terug te dringen;

Or. en

Amendement 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

7. dringt aan op de volledige 
tenuitvoerlegging van het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10 %, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

Or. en

Amendement 128
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het 
democratiseringspakket dat de regering op 
30 september 2013 heeft gepresenteerd en 
dringt er bij de regering op aan om bij de 
voorbereiding van de 
uitvoeringsbepalingen terdege overleg te 
plegen met de oppositie en relevante 
maatschappelijke organisaties, alsook om 
zich te blijven inspannen voor de 
hervorming van het kiesstelsel, met 
inbegrip van de verlaging van de 
kiesdrempel van 10%, en de adequate 
inclusie van alle onderdelen van de Turkse 
samenleving; dringt er bij de regering op 
aan ervoor te zorgen dat wetgeving 
betreffende haatmisdrijven bescherming 
biedt aan alle burgers, met inbegrip van 
minderheden en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pl

Amendement 129
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de regering op een nieuw 
hervormingspakket voor te stellen waarin 
onopgeloste en belangrijke kwesties 
worden behandeld, zoals de alevitische 
kwestie, die niet zijn opgenomen in het 
democratiseringspakket van 30 september 
2013;

Or. en
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Amendement 130
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat inspanningen zijn 
gedaan om de dialoog met andere 
religieuze gemeenschappen dan de 
moslimgemeenschap te intensiveren, 
maar dat discriminatie en lopende 
geschillen over eigendomsrechten in de 
praktijk onopgelost blijven; roept Turkije 
op om onverwijld een met het EHRM 
compatibel rechtskader op het gebied van 
religie en gewetensbezwaar in te voeren;

Or. en

Amendement 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verwelkomt de oprichting van 
nieuwe instellingen, met name het 
ombudsbureau en het Turks Nationaal 
Instituut voor de Mensenrechten, die 
sinds 2013 operationeel zijn en die 
bijkomende mechanismen creëren 
waarlangs individuen de bescherming van 
hun grondrechten en vrijheden kunnen 
afdwingen; 

Or. en

Amendement 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de 
betogers en de politietroepen doden zijn 
gevallen, dat er door de politie excessief 
geweld is gebruikt, en dat een aantal 
betogers gewelddadigheden heeft 
gepleegd; is ingenomen met de lopende 
administratieve onderzoeken die het 
ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
ingesteld, alsook met de behandeling, 
door de ombudsman, van klachten in 
verband met de gebeurtenissen in het 
Gezipark, en gaat ervan uit dat hiermee 
volledig en onverwijld tegemoet wordt 
gekomen aan de bestaande zorgen; dringt 
er bij Turkije op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te 
richten; is van mening dat de 
gebeurtenissen in het Gezipark de 
noodzaak blootleggen om verstrekkende 
hervormingen door te voeren, teneinde de 
eerbiediging van de vrijheid van 
vergadering te waarborgen;

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt dat sinds de gebeurtenissen van 
Gezi andere grote projecten zijn 
voortgezet, zonder overleg en ondanks de 
tegenstand van een belangrijk deel van de 
betrokken bevolking, met name tijdens de 
aanleg van een weg op de campus van de 
Technische Universiteit van het Midden-
Oosten in Ankara of de derde brug over 
de Bosporus;

Or. fr

Amendement 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de 
betogers en de politietroepen doden zijn 
gevallen, dat er door de politie excessief 
geweld is gebruikt, en dat een aantal 
betogers gewelddadigheden heeft 
gepleegd; is ingenomen met de lopende 
administratieve onderzoeken die het 
ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
ingesteld, alsook met de behandeling, door 
de ombudsman, van klachten in verband 
met de gebeurtenissen in het Gezipark, en 
gaat ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

8. betreurt ten zeerste dat er onder de 
betogers en de politietroepen doden zijn 
gevallen, dat er door de politie excessief 
geweld is gebruikt, en dat een aantal 
betogers gewelddadigheden heeft 
gepleegd; is van mening dat de protesten in 
het Gezipark zowel getuigen van het 
bestaan van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen; 
moedigt de minister voor Binnenlandse 
Zaken en de Turkse politie aan om 
methoden te ontwikkelen om op een 
minder confronterende manier om te 
gaan met burgerprotesten, en met name 
om advocaten en geneeskundigen die hun 
plicht doen niet te arresteren of in hun 
werk te hinderen;

Or. en
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Amendement 134
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark, en elders in het land, zowel 
getuigen van het bestaan van een krachtig 
maatschappelijk middenveld, als van de 
noodzaak om verdere essentiële 
hervormingen door te voeren met het oog 
op de bevordering van fundamentele 
waarden; benadrukt dat het van belang is 
om het maatschappelijk middenveld op 
meer structurele wijze te betrekken bij het 
besluitvormingsproces; betreurt ten zeerste 
dat er onder de betogers en de 
politietroepen doden zijn gevallen, dat er 
door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark en elders in 
het land; dringt er bij Turkije op aan 
adequate interne beoordelingsprocedures 
vast te stellen en een onafhankelijke 
toezichtsinstantie voor overtredingen door 
de politie op te richten; is van mening dat 
de gebeurtenissen in het Gezipark en 
elders in het land de noodzaak blootleggen 
om verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van meningsuiting, van pers en
van vergadering te waarborgen;

Or. nl
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Amendement 135
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat de Turkse regering 
gewelddadig heeft opgetreden; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen; 
roept de Turkse regering op om haar 
maatschappelijk, politiek, cultureel en 
economisch beleid, wat de belangrijkste 
aanleiding vormde voor de volksopstand 
in het Gezipark, te heronderzoeken;

Or. en
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Amendement 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is uiterst bezorgd over de goedkeuring van 
een nieuwe wet die de politie in staat stelt 
om mogelijke betogers 12 tot 24 uur lang 
aan te houden zonder bevel van een 
aanklager of rechter; is van mening dat de 
gebeurtenissen in het Gezipark de 
noodzaak blootleggen om verstrekkende 
hervormingen door te voeren, teneinde de 
eerbiediging van de vrijheid van 
vergadering te waarborgen;
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Or. en

Amendement 137
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met het gerechtelijk onderzoek en de 
behandeling, door de ombudsman, van 
klachten in verband met de gebeurtenissen 
in het Gezipark, en gaat ervan uit dat 
hiermee volledig en onverwijld tegemoet 
wordt gekomen aan de bestaande zorgen; 
benadrukt dat politieagenten die 
verantwoordelijk zijn voor ernstige letsels 
bij betogers door het gebruik van 
onevenredig en buitensporig veel geweld, 
veelal niet berecht zijn; benadrukt dat een 
sterk politiek engagement nodig is om de 
verantwoordelijken voor ernstige 
verwondingen voor de rechter te brengen 
en de cultuur van straffeloosheid uit te 
roeien, aangezien ingevolge wet nr. 4483 
de toelating van een gouverneur nodig is 
om een onderzoek tegen een politieagent 
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op te starten; dringt er bij Turkije op aan 
adequate interne beoordelingsprocedures 
vast te stellen en een onafhankelijke 
toezichtsinstantie voor overtredingen door 
de politie op te richten; is van mening dat 
de gebeurtenissen in het Gezipark de 
noodzaak blootleggen om verstrekkende 
hervormingen door te voeren, teneinde de 
eerbiediging van de vrijheid van 
vergadering te waarborgen;

Or. en

Amendement 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
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beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen; 
betreurt dat de rechtbanken er 
ogenschijnlijk niet in slagen de 
staatsbeambten die verantwoordelijk zijn 
voor het geweld in verband met de 
protesten in het Gezipark, te bestraffen;

Or. en

Amendement 139
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces;
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
onverwijld verdere essentiële 
hervormingen door te voeren met het oog 
op de bevordering van fundamentele 
waarden; benadrukt dat het van belang is 
om het maatschappelijk middenveld op 
meer structurele wijze te betrekken bij het 
besluitvormingsproces; betreurt ten zeerste 
dat er onder de betogers en de 
politietroepen doden zijn gevallen, dat er 
door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
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onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

Or. en

Amendement 140
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces en 
onderstreept het belang van de dialoog; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
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de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

Or. bg

Amendement 141
Nikolaos Chountis en Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk 
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 

8. is van mening dat de protesten in het 
Gezipark zowel getuigen van het bestaan 
van een krachtig maatschappelijk 
middenveld, als van de noodzaak om 
verdere essentiële hervormingen door te 
voeren met het oog op de bevordering van 
fundamentele waarden; benadrukt dat het 
van belang is om het maatschappelijk
middenveld op meer structurele wijze te 
betrekken bij het besluitvormingsproces; 
betreurt ten zeerste dat er onder de betogers 
en de politietroepen doden zijn gevallen, 
dat er door de politie excessief geweld is 
gebruikt, en dat een aantal betogers 
gewelddadigheden heeft gepleegd; is 
ingenomen met de lopende administratieve 
onderzoeken die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft ingesteld, alsook 
met de behandeling, door de ombudsman, 
van klachten in verband met de 
gebeurtenissen in het Gezipark, en gaat 
ervan uit dat hiermee volledig en 
onverwijld tegemoet wordt gekomen aan 
de bestaande zorgen; dringt er bij Turkije 
op aan adequate interne 
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beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen;

beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te richten; 
is van mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak blootleggen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de eerbiediging van de 
vrijheid van vergadering te waarborgen; 
verwacht van de Turkse regering dat zij de 
openbare ruimten en groenzones 
respecteert en de levenskwaliteit van de 
burgers niet offert op het altaar van een 
eenzijdige ontwikkeling

Or. el

Amendement 142
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept de Turkse autoriteiten op om 
de gerechtelijke procedure die is ingesteld 
tegen de verantwoordelijken voor de 
menselijke verliezen tijdens de 
gebeurtenissen in het Gezipark snel af te 
ronden en blijft de ontwikkelingen in deze 
rechtszaken opvolgen;

Or. en

Amendement 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. betreurt ten zeerste dat er onder de 
betogers en de politietroepen doden zijn 
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gevallen, dat er door de politie excessief 
geweld is gebruikt, en dat een aantal 
betogers gewelddadigheden heeft 
gepleegd; is ingenomen met de lopende 
administratieve onderzoeken die het 
ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
ingesteld, alsook met de behandeling, 
door de ombudsman, van klachten in 
verband met de gebeurtenissen in het 
Gezipark, gaat ervan uit dat hiermee 
volledig en onverwijld tegemoet wordt 
gekomen aan de bestaande zorgen; is 
ingenomen met de voorstellen van de 
ombudsman met betrekking tot de 
aanpassingen die moeten worden 
doorgevoerd in de wijzen waarop de 
politie geweld gebruikt; dringt er bij 
Turkije op aan adequate interne 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 
overtredingen door de politie op te 
richten; betreurt het dat de gerechtelijke 
afhandeling van de dood van betogers niet 
bevredigend is, hetzij omdat de 
beschuldigde politieagenten niet zijn 
vervolgd (dood van Abdullah Cömert), 
hetzij omdat het proces door 
onregelmatigheden werd gekenmerkt
(dood van Ethem Sarısülük); uit zijn 
bezorgdheid over de rechtszaken tegen 
gezondheidswerkers, advocaten, 
universiteitsdocenten, studenten en 
beroepsverenigingen in verband met hun 
geweldloze acties tijdens de 
gebeurtenissen van Gezi; staat gunstig 
tegenover de hervorming van het in het 
democratiseringspakket voorgestelde 
recht op demonstreren, maar is van 
mening dat de gebeurtenissen in het 
Gezipark de noodzaak onderstrepen om 
verstrekkende hervormingen door te 
voeren, teneinde de vrijheid van 
vergadering te waarborgen;

Or. fr
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Amendement 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herhaalt dat actieve en 
onafhankelijke organisaties van het 
maatschappelijk middenveld van 
wezenlijk belang zijn voor de democratie; 
onderstreept dat het belangrijk is een 
dialoog met hen te voeren en benadrukt 
het feit dat zij een cruciale bijdrage 
leveren aan een intensievere regionale 
samenwerking in sociale en politieke 
kwesties; is daarom ongerust dat 
maatschappelijke organisaties nog steeds 
geconfronteerd worden met boetes, 
ontbindingsprocedures en administratieve 
belemmeringen van hun werking, en dat 
raadpleging van maatschappelijke 
organisaties veeleer een uitzondering dan 
wel de regel is; verwelkomt de verbeterde 
samenwerking van de Turkse regering 
met ngo's, maar dringt erop aan hen meer 
te raadplegen bij de beleidsvorming, ook 
bij de vaststelling van beleidsmaatregelen 
en wetgeving en bij het toezicht op 
activiteiten van de overheid;

Or. en

Amendement 145
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. merkt op dat deze ongekende 
protestgolf tevens blijk geeft van het 
legitieme verlangen van een groot aantal 
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Turkse burgers naar meer democratie; 
herhaalt dat regeringen, in een 
democratische bestuursvorm, tolerantie 
moeten bevorderen en de vrijheid van 
godsdienst en overtuiging voor alle 
burgers moeten waarborgen; roept de 
regering op de pluraliteit en rijkdom van 
de Turkse samenleving te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 146
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van 
en geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
zijn bezorgdheid over het wijdverspreide 
fenomeen van zelfcensuur door media-
eigenaren en journalisten; uit zijn 
bezorgdheid over het buitengewoon hoge 
aantal journalisten dat momenteel in 
voorlopige hechtenis zit en dringt er bij de 
gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 
aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 
beoordelen en te behandelen;

Or. en
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Amendement 147
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; uit kritiek op het feit dat er 
op dit moment naar schatting 15 000 
websites geblokkeerd worden in Turkije, 
de regering weigert regressieve wetgeving 
zoals artikel 8 van de antiterrorismewet in 
te trekken en vele 
mensenrechtenactivisten gevangen gezet 
worden op grond van artikel 301 van het 
Strafwetboek, dat het strafbaar maakt om 
"de Turkse natie te beledigen"; uit 
opnieuw zijn bezorgdheid over de praktijk 
van het strafrechtelijk vervolgen van 
verdedigers van de mensenrechten, 
activisten en journalisten die bewijzen 
leveren van schendingen van de 
mensenrechten of die andere zaken van 
algemeen belang aan de orde stellen; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste 
belemmeringen voor de volledige 
bescherming van de mensenrechten in 
Turkije; heeft bovendien kritiek op de 
autoritaire manier waarop 
veiligheidsdiensten toezicht houden op 
socialemedia-accounts met als doel 
duizenden burgers te arresteren; herinnert 
eraan dat de vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
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geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten en 
legerofficieren dat momenteel in 
voorlopige hechtenis zit en dringt er bij de 
gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 
aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 
beoordelen en te behandelen;

Or. en

Amendement 148
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; is bezorgd dat journalisten 
uit posities in de media ontslagen zijn 
omwille van kritiek op de regering; is 
uiterst bezorgd over de procedures die 
gebruikt worden om eigenaars van 
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mogelijk te beoordelen en te behandelen; kritische media te bestraffen; stelt zich 
vragen bij de gevolgen van 
overheidsaccreditatie die voornamelijk 
gericht is op de oppositiemedia, uit zijn 
bezorgdheid over het buitengewoon hoge 
aantal journalisten dat momenteel in 
voorlopige hechtenis zit en dringt er bij de 
gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 
aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 
beoordelen en te behandelen;

Or. en

Amendement 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; 
onderstreept dat de vrijheid van 
meningsuiting ook van toepassing is op 
digitale en sociale media; uit eens te meer 
zijn bezorgdheid over het feit dat de meeste 
media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; veroordeelt het buitengewoon 
hoge aantal journalisten dat momenteel in 
voorlopige hechtenis zit en dringt er bij de 
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mogelijk te beoordelen en te behandelen; gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 
aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 
beoordelen en te behandelen;

Or. en

Amendement 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen, met name in het geval van 
de heer Can Dündar van de krant Milliyet 
en de heer Yavuz Baydar van de krant 
Sabah; uit zijn bezorgdheid over het 
ontslag van journalisten die kritiek uitten 
op de regering in andere omstandigheden, 
met name in het geval van de heer Hasan 
Cemal van de krant Milliyet en van 
mevrouw Nazlı Ilıcak van de krant Sabah;
herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden vormen en 
dat een onafhankelijke pers van cruciaal 
belang is voor een democratische 
maatschappij; uit eens te meer zijn 
bezorgdheid over het feit dat de meeste 
media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
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mogelijk te beoordelen en te behandelen;

Or. fr

Amendement 151
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark en elders in het land door Turkse 
media, mede als gevolg van (zelf)censuur,
en het ontslag en/of de arrestatie van 
journalisten die kritiek uitten op de reactie 
van de regering op deze gebeurtenissen; 
benadrukt dat hieruit het autoritaire en 
repressieve karakter van het regime-
Erdoğan blijkt; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

Or. nl
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Amendement 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; veroordeelt ten strengste het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit, 
daar dit de vrijheid van meningsuiting en 
mediavrijheid belemmert, en dringt er bij 
de gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 
aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 
beoordelen en te behandelen;

Or. en

Amendement 153
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 9. is bezorgd over de zeer beperkte 
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berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten en de grote druk op die 
journalisten die kritiek uiten op de 
regering; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

Or. en

Amendement 154
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en spreekt 
zijn krachtige veroordeling uit over het 
ontslag van journalisten die kritiek uitten 
op de reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
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voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 
momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

Or. en

Amendement 155
Maria Eleni Koppa en Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
buitengewoon hoge aantal journalisten dat 

9. is bezorgd over de zeer beperkte 
berichtgeving over de gebeurtenissen in het 
Gezipark door Turkse media en het ontslag 
van journalisten die kritiek uitten op de 
reactie van de regering op deze 
gebeurtenissen; herinnert eraan dat de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden vormen en dat een 
onafhankelijke pers van cruciaal belang is 
voor een democratische maatschappij; uit 
eens te meer zijn bezorgdheid over het feit 
dat de meeste media in het bezit zijn van en 
geconcentreerd zijn bij grote 
ondernemingen met een brede reeks 
zakelijke belangen, en wijst op het 
verontrustende wijdverspreide fenomeen 
van zelfcensuur door media-eigenaren en 
journalisten; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat journalisten zijn ontslagen 
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momenteel in voorlopige hechtenis zit en 
dringt er bij de gerechtelijke autoriteiten 
van Turkije op aan deze zaken zo spoedig 
mogelijk te beoordelen en te behandelen;

vanwege hun kritiek op de regering en dat 
straffen zijn opgelegd aan eigenaren van 
media die kritiek uitoefenden; uit zijn 
bezorgdheid over het buitengewoon hoge 
aantal journalisten dat momenteel in 
voorlopige hechtenis zit en dringt er bij de 
gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 
aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 
beoordelen en te behandelen;

Or. el

Amendement 156
Maria Eleni Koppa en Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. uit zijn diepe bezorgdheid over de 
ontwikkelingen in Turkije sinds 17 
december; blijft met klem aandringen op 
de noodzaak dat onafhankelijke en 
onpartijdige gerechtelijke onderzoeken 
worden gewaarborgd, ook als het gaat om 
corruptiezaken

Or. el

Amendement 157
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat processen tegen 
journalisten op een transparante wijze 
moeten worden gevoerd, met eerbiediging 
van de rechtsstaat en in adequate 
omstandigheden, bijvoorbeeld locaties die 
geschikt zijn voor het soort van 
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hoorzittingen dat wordt gehouden, de 
verdeling van accurate transcripties aan 
de gedetineerde personen en 
informatieverstrekking aan de 
journalisten over de tenlasteleggingen 
tegen hen;

Or. en

Amendement 158
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat op 24 april 2013 voor 
het vierde opeenvolgende jaar publieke 
herdenkingen van de Armeense genocide 
hebben plaatsgevonden op verschillende 
plaatsen in Turkije, waaronder het 
Taksimplein in Istanbul, zonder 
inmenging van de autoriteiten; 
verwelkomt deze ontwikkeling, evenals het 
groeiende debat in de Turkse 
maatschappij en media over de erfenis 
van 1915; moedigt de autoriteiten aan 
hun ondersteunende aanpak van deze 
herdenkingen voort te zetten;

Or. en

Amendement 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat openbare media een 
speciale rol spelen in de versterking van 
de democratie, met name door in te spelen 
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op de informatiebehoeften van burgers en 
hun deelname aan het 
besluitvormingsproces mogelijk te maken; 
roept in dit verband de autoriteiten op om 
hun onafhankelijkheid en duurzaamheid 
in overeenstemming met de Europese 
normen, te waarborgen;

Or. en

Amendement 160
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat deze ongekende 
protestgolf tevens blijk geeft van de 
legitieme bezorgdheid van een groot 
aantal Turkse burgers dat de regering de 
gehele Turkse samenleving één enkele 
reeks ethische waarden en godsdienstige 
overtuigingen wil opleggen; herhaalt dat 
regeringen, in een democratische 
bestuursvorm, tolerantie moeten 
bevorderen en de vrijheid van godsdienst 
en overtuiging voor alle burgers moeten 
waarborgen; roept de regering op de 
pluraliteit en rijkdom van de Turkse 
samenleving te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 161
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is bezorgd over de situatie van 
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journalisten en de vrijheid van de media 
in Turkije; benadrukt de speciale rol van 
openbare media in het versterken van de 
democratie, met name door in te spelen op 
de informatiebehoeften van burgers en 
hun deelname aan het 
besluitvormingsproces mogelijk te maken; 
roept in dit verband de autoriteiten op om 
hun onafhankelijkheid en duurzaamheid 
in overeenstemming met de Europese 
normen, te waarborgen;

Or. en

Amendement 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat de ad-hocdelegatie van 
het Parlement voor de waarneming van 
processen tegen journalisten in Turkije 
die in 2011 werd opgericht en die wordt 
vermeld in zijn Resolutie over het 
voortgangsverslag 2011 betreffende 
Turkije en zijn Resolutie over het 
voortgangsverslag 2012 betreffende 
Turkije, het activiteitenverslag 2013 heeft 
voorgelegd op basis van feitelijke 
observaties, en in het eerste semester van 
2014 het definitieve activiteitenverslag zal 
voorleggen;

Or. en

Amendement 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de belangrijke rol van 
openbare media in het versterken van de 
democratie, met name door in te spelen op 
de informatiebehoeften van burgers en 
hun deelname aan het 
besluitvormingsproces mogelijk te maken; 
roept de autoriteiten op om de 
onafhankelijkheid en duurzaamheid van 
openbare media te verzekeren in 
overeenstemming met de Europese 
normen;

Or. en

Amendement 164
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit 
over zowel de eerste minister van Turkije, 
Recep Tayyip Erdoğan, die internationale 
kritiek heeft gekregen voor het 
gewelddadige optreden tegen vreedzame 
protestanten vorige zomer, maar ook over 
de recente onthullingen van corruptie van 
hooggeplaatste leden van de Partij voor 
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) 
die meer straatprotesten hebben doen 
oplaaien; benadrukt dat de revolte tegen 
de Turkse eerste minister en de AKP 
duidelijk wijzen op een diepe kloof tussen 
seculiere moderniteit en islamitische 
traditie in Turkije; is bezorgd dat de 
regering Erdoğan ervan beschuldigd 
wordt het effectieve verloop van het 
onderzoek in de corruptiezaak te 
belemmeren en roept de Turkse regering 
daarom op ervoor te zorgen dat een 
grootschalig fraudeonderzoek, evenals 
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een uitgebreide herstructurering van het 
rechtsstelsel niet langer wordt 
tegengehouden;

Or. en

Amendement 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van en de procedurele 
tekortkomingen in het Ergenekon-proces, 
als gevolg waarvan het draagvlak voor de 
uitspraak in deze zaak, net als in het
Sledgehammer-proces, wordt ondermijnd; 
benadrukt in het licht van bovenstaande 
eens te meer dat het KCK-proces het 
bewijs moet vormen van de kracht en het 
correct, onafhankelijk, onpartijdig en 
transparant functioneren van de 
democratische instituties in Turkije, alsook 
van de krachtige en onvoorwaardelijke 
inzet voor de grondrechten;

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van, de aantijgingen van 
fabricatie van bewijs en het gebrek aan 
een correct proces in de processen 
"Ergenekon" en "Sledgehammer". 
herinnert eraan dat de Werkgroep van de 
Verenigde Naties inzake willekeurige 
detentie heeft vastgesteld dat de 
beklaagden in het Sledgehammer-proces
in strijd met het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten,
worden vastgehouden; benadrukt in het 
licht van bovenstaande eens te meer dat het 
KCK-proces het bewijs moet vormen van 
de kracht en het correct, onafhankelijk, 
onpartijdig en transparant functioneren van 
de democratische instituties in Turkije, 
alsook van de krachtige en 
onvoorwaardelijke inzet voor de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 166
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van en de procedurele 
tekortkomingen in het Ergenekon-proces, 
als gevolg waarvan het draagvlak voor de 
uitspraak in deze zaak, net als in het 
Sledgehammer-proces, wordt ondermijnd; 
benadrukt in het licht van bovenstaande 
eens te meer dat het KCK-proces het 
bewijs moet vormen van de kracht en het 
correct, onafhankelijk, onpartijdig en 
transparant functioneren van de 
democratische instituties in Turkije, alsook 
van de krachtige en onvoorwaardelijke 
inzet voor de grondrechten;

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van en de procedurele 
tekortkomingen en de beschuldigingen 
van het gebruik van tegenstrijdig bewijs 
tegen de beklaagden in het Ergenekon-
proces, als gevolg waarvan het draagvlak 
voor de uitspraak in deze zaak, net als in 
het Sledgehammer-proces, wordt 
ondermijnd; benadrukt in het licht van 
bovenstaande eens te meer dat het KCK-
proces het bewijs moet vormen van de 
kracht en het correct, onafhankelijk, 
onpartijdig en transparant functioneren van 
de democratische instituties in Turkije, 
alsook van de krachtige en 
onvoorwaardelijke inzet voor de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van en de procedurele 
tekortkomingen in het Ergenekon-proces, 
als gevolg waarvan het draagvlak voor de 
uitspraak in deze zaak, net als in het 
Sledgehammer-proces, wordt ondermijnd; 
benadrukt in het licht van bovenstaande 
eens te meer dat het KCK-proces het 
bewijs moet vormen van de kracht en het 
correct, onafhankelijk, onpartijdig en 
transparant functioneren van de 
democratische instituties in Turkije, alsook 

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van en de procedurele 
tekortkomingen in het Ergenekon-proces, 
als gevolg waarvan het draagvlak voor de 
uitspraak in deze zaak, net als in het 
Sledgehammer-proces en in het geval van 
de veroordeling van mevrouw Füsun , 
wordt ondermijnd; uit zijn bezorgdheid 
over de gerechtelijke pesterijen die 
mevrouw Pınar Selek al zestien jaar 
ondergaat; benadrukt in het licht van 
bovenstaande eens te meer dat het KCK-



PE526.229v01-00 112/134 AM\1014601NL.doc

NL

van de krachtige en onvoorwaardelijke 
inzet voor de grondrechten;

proces het bewijs moet vormen van de 
kracht en het correct, onafhankelijk, 
onpartijdig en transparant functioneren van 
de democratische instituties in Turkije, 
alsook van de krachtige en 
onvoorwaardelijke inzet voor de 
grondrechten;

Or. fr

Amendement 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van en de procedurele 
tekortkomingen in het Ergenekon-proces, 
als gevolg waarvan het draagvlak voor de 
uitspraak in deze zaak, net als in het 
Sledgehammer-proces, wordt ondermijnd; 
benadrukt in het licht van bovenstaande 
eens te meer dat het KCK-proces het 
bewijs moet vormen van de kracht en het 
correct, onafhankelijk, onpartijdig en 
transparant functioneren van de 
democratische instituties in Turkije, alsook 
van de krachtige en onvoorwaardelijke 
inzet voor de grondrechten;

10. wijst op de zorgen in de Turkse 
samenleving over de buitensporig grote 
reikwijdte van en de procedurele 
tekortkomingen in het Ergenekon-proces, 
als gevolg waarvan het draagvlak voor de 
uitspraak in deze zaak, net als in het 
Sledgehammer-proces, wordt ondermijnd; 
benadrukt in het licht van bovenstaande 
eens te meer dat het KCK-proces het 
bewijs moet vormen van de kracht en het 
correct, onafhankelijk, onpartijdig en 
transparant functioneren van de 
democratische instituties in Turkije, alsook 
van de krachtige en onvoorwaardelijke 
inzet voor de grondrechten; roept de EU-
delegatie in Ankara op om de verdere 
ontwikkelingen in deze processen op de 
voet te volgen, met inbegrip van eventuele 
beroepsprocedures en de 
detentieomstandigheden en om verslag uit 
te brengen aan de Commissie en het 
Europees Parlement; 

Or. en
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Amendement 169
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is, in verband met het recente 
corruptieschandaal, waarbij leden van de 
Turkse regering betrokken zijn, ernstig 
bezorgd over de blokkade van de 
rechterlijke macht en de politie door de 
inbeslagname van voor de procedure 
relevante dossiers en het ontslag of de 
overplaatsing van justitie- en 
politieambtenaren; roept de Turkse 
regering op zich niet te mengen in 
gerechtelijke procedures en alle mogelijke 
stappen te nemen om ervoor te zorgen dat 
beschuldigingen van schendingen van het 
recht op transparante en onpartijdige 
wijze kunnen worden onderzocht;

Or. de

Amendement 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verwelkomt de openstelling van het 
Turks Grondwettelijk Hof voor 
verzoekschriften van individuen, 
waardoor Turkse burgers eerst gebruik 
kunnen maken van hun recht om als 
individu een verzoekschrift in te dienen 
bij het Grondwettelijk Hof, alvorens 
verder te gaan naar het EHRM;

Or. en



PE526.229v01-00 114/134 AM\1014601NL.doc

NL

Amendement 171
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van 
de derde pakket justitiële hervormingen 
heeft geleid tot de vrijlating van een 
aanzienlijk aantal gedetineerden, en 
verwelkomt het vierde pakket justitiële 
hervormingen als een volgende belangrijke 
stap in de richting van een Turkse 
rechterlijke macht die in overeenstemming 
is met de normen en waarden van de EU; 
wijst in het bijzonder op i) het nieuwe, 
belangrijke onderscheid tussen de vrijheid 
van meningsuiting en het aanzetten tot 
geweld of tot terreurdaden, ii) de beperking 
van de strafbaarstelling van het ophemelen 
van een misdaad of een misdadiger tot 
gevallen waarbij er sprake is van een 
duidelijke en acute dreiging voor de 
openbare orde, en iii) de inperking van de 
strafbaarstelling van het plegen van een 
misdaad in naam van een organisatie, 
zonder lid van deze organisatie te zijn, tot 
uitsluitend gewapende organisaties;

11. benadrukt dat de hervorming van het 
Turkse rechtsstelsel van wezenlijk belang 
is in het streven naar consolidering van de 
democratie in Turkije; onderstreept dat 
het Turks rechtstelsel nog steeds lijdt 
onder een buitensporige werklast en 
onvoldoende onafhankelijkheid; wijst 
erop dat de tenuitvoerlegging van de derde 
pakket justitiële hervormingen heeft geleid 
tot de vrijlating van een aanzienlijk aantal 
gedetineerden, en verwelkomt het vierde 
pakket justitiële hervormingen als een 
volgende belangrijke stap in de richting 
van een Turkse rechterlijke macht die in 
overeenstemming is met de normen en 
waarden van de EU; wijst in het bijzonder 
op i) het nieuwe, belangrijke onderscheid 
tussen de vrijheid van meningsuiting en het 
aanzetten tot geweld of tot terreurdaden, ii) 
de beperking van de strafbaarstelling van 
het ophemelen van een misdaad of een 
misdadiger tot gevallen waarbij er sprake is 
van een duidelijke en acute dreiging voor 
de openbare orde, en iii) de inperking van 
de strafbaarstelling van het plegen van een 
misdaad in naam van een organisatie, 
zonder lid van deze organisatie te zijn, tot 
uitsluitend gewapende organisaties;

Or. en

Amendement 172
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van 
de derde pakket justitiële hervormingen 
heeft geleid tot de vrijlating van een 
aanzienlijk aantal gedetineerden, en 
verwelkomt het vierde pakket justitiële 
hervormingen als een volgende belangrijke 
stap in de richting van een Turkse 
rechterlijke macht die in overeenstemming 
is met de normen en waarden van de EU; 
wijst in het bijzonder op i) het nieuwe, 
belangrijke onderscheid tussen de vrijheid 
van meningsuiting en het aanzetten tot 
geweld of tot terreurdaden, ii) de beperking 
van de strafbaarstelling van het ophemelen 
van een misdaad of een misdadiger tot 
gevallen waarbij er sprake is van een 
duidelijke en acute dreiging voor de 
openbare orde, en iii) de inperking van de 
strafbaarstelling van het plegen van een 
misdaad in naam van een organisatie, 
zonder lid van deze organisatie te zijn, tot 
uitsluitend gewapende organisaties;

11. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van 
de derde pakket justitiële hervormingen 
heeft geleid tot de vrijlating van een 
aanzienlijk aantal gedetineerden, en 
verwelkomt het vierde pakket justitiële 
hervormingen als een volgende belangrijke 
stap in de richting van een Turkse 
rechterlijke macht die in overeenstemming 
is met de normen en waarden van de EU; is 
ingenomen met het werk van de minister 
van Justitie Sadullah Ergin ten aanzien 
van de verstrekkende hervormingen die 
hij heeft doorgevoerd; wijst in het 
bijzonder op i) het nieuwe, belangrijke 
onderscheid tussen de vrijheid van 
meningsuiting en het aanzetten tot geweld 
of tot terreurdaden, ii) de beperking van de 
strafbaarstelling van het ophemelen van 
een misdaad of een misdadiger tot gevallen 
waarbij er sprake is van een duidelijke en 
acute dreiging voor de openbare orde, en 
iii) de inperking van de strafbaarstelling 
van het plegen van een misdaad in naam 
van een organisatie, zonder lid van deze 
organisatie te zijn, tot uitsluitend 
gewapende organisaties;

Or. fr

Amendement 173
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van 
de derde pakket justitiële hervormingen 
heeft geleid tot de vrijlating van een 

11. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van 
de derde pakket justitiële hervormingen 
heeft geleid tot de vrijlating van een 
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aanzienlijk aantal gedetineerden, en 
verwelkomt het vierde pakket justitiële 
hervormingen als een volgende belangrijke 
stap in de richting van een Turkse 
rechterlijke macht die in overeenstemming 
is met de normen en waarden van de EU; 
wijst in het bijzonder op i) het nieuwe, 
belangrijke onderscheid tussen de vrijheid 
van meningsuiting en het aanzetten tot 
geweld of tot terreurdaden, ii) de beperking 
van de strafbaarstelling van het ophemelen 
van een misdaad of een misdadiger tot 
gevallen waarbij er sprake is van een 
duidelijke en acute dreiging voor de 
openbare orde, en iii) de inperking van de 
strafbaarstelling van het plegen van een 
misdaad in naam van een organisatie, 
zonder lid van deze organisatie te zijn, tot 
uitsluitend gewapende organisaties;

aanzienlijk aantal gedetineerden, en 
verwelkomt het vierde pakket justitiële 
hervormingen als een volgende belangrijke 
stap in de richting van een Turkse 
rechterlijke macht die in overeenstemming 
is met de normen en waarden van de EU; 
wijst in het bijzonder op i) het nieuwe, 
belangrijke onderscheid tussen de vrijheid 
van meningsuiting, van pers en van 
vergadering en het aanzetten tot geweld of 
tot terreurdaden, ii) de beperking van de 
strafbaarstelling van het ophemelen van 
een misdaad of een misdadiger tot gevallen 
waarbij er sprake is van een duidelijke en 
acute dreiging voor de openbare orde, en 
iii) de inperking van de strafbaarstelling 
van het plegen van een misdaad in naam 
van een organisatie, zonder lid van deze 
organisatie te zijn, tot uitsluitend 
gewapende organisaties;

Or. nl

Amendement 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van 
de derde pakket justitiële hervormingen 
heeft geleid tot de vrijlating van een 
aanzienlijk aantal gedetineerden, en 
verwelkomt het vierde pakket justitiële 
hervormingen als een volgende belangrijke 
stap in de richting van een Turkse 
rechterlijke macht die in overeenstemming 
is met de normen en waarden van de EU; 
wijst in het bijzonder op i) het nieuwe, 
belangrijke onderscheid tussen de vrijheid 
van meningsuiting en het aanzetten tot 
geweld of tot terreurdaden, ii) de beperking 
van de strafbaarstelling van het ophemelen 
van een misdaad of een misdadiger tot 

11. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van 
het derde pakket justitiële hervormingen 
heeft geleid tot de vrijlating van een aantal 
gedetineerden, en verwelkomt het vierde 
pakket justitiële hervormingen als een 
volgende belangrijke stap in de richting 
van een Turkse rechterlijke macht die in 
overeenstemming is met de normen en 
waarden van de EU; wijst in het bijzonder 
op i) het nieuwe, belangrijke onderscheid 
tussen de vrijheid van meningsuiting en het 
aanzetten tot geweld of tot terreurdaden, ii) 
de beperking van de strafbaarstelling van 
het ophemelen van een misdaad of een 
misdadiger tot gevallen waarbij er sprake is 
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gevallen waarbij er sprake is van een 
duidelijke en acute dreiging voor de 
openbare orde, en iii) de inperking van de 
strafbaarstelling van het plegen van een 
misdaad in naam van een organisatie, 
zonder lid van deze organisatie te zijn, tot 
uitsluitend gewapende organisaties;

van een duidelijke en acute dreiging voor 
de openbare orde, en iii) de inperking van 
de strafbaarstelling van het plegen van een 
misdaad in naam van een organisatie, 
zonder lid van deze organisatie te zijn, tot 
uitsluitend gewapende organisaties;

Or. de

Amendement 175
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de initiatieven van de 
hoge raad van rechters en openbare 
aanklagers om een groot aantal rechters en 
openbare aanklagers op te leiden op het 
gebied van mensenrechten en om een 
grondige, operationele interpretatie van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) te 
bevorderen; spoort de regering aan een 
actieplan voor de mensenrechten vast te 
stellen op basis van de jurisprudentie van 
het EHRM, dat erop is gericht de kwesties 
aan te pakken die aan de orde komen in 
arresten van het Hof waarin werd bepaald 
dat Turkije de EHRM-bepalingen heeft 
geschonden; spoort de regering aan de 
ambitieuze justitiële hervormingen voort te 
zetten, die zijn gebaseerd op de noodzaak 
om de bescherming en bevordering van 
grondrechten te ondersteunen; benadrukt in 
dit verband dat de hervorming van de 
antiterreurwet prioriteit dient te krijgen;

12. is ingenomen met de initiatieven van de 
hoge raad van rechters en openbare 
aanklagers om een groot aantal rechters en 
openbare aanklagers op te leiden op het 
gebied van mensenrechten en om een 
grondige, operationele interpretatie van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) te 
bevorderen; spoort de regering aan een 
actieplan voor de mensenrechten vast te 
stellen op basis van de jurisprudentie van 
het EHRM, dat erop is gericht de kwesties 
aan te pakken die aan de orde komen in 
arresten van het Hof waarin werd bepaald 
dat Turkije de EHRM-bepalingen heeft 
geschonden; uit zijn bezorgdheid over de 
recente vervanging van politieagenten en 
openbare aanklagers die actief hebben 
deelgenomen aan het onderzoek in 
corruptiezaken; benadrukt de cruciale rol 
van onpartijdige 
rekenschapsmechanismen voor het 
eindresultaat van de vervolging in deze 
processen, wat volledig ten goede zou 
komen aan de maatschappij; spoort de 
regering aan de ambitieuze justitiële 
hervormingen voort te zetten, die zijn 
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gebaseerd op de noodzaak om de 
bescherming en bevordering van 
grondrechten te ondersteunen; benadrukt in 
dit verband dat de hervorming van de 
antiterreurwet prioriteit dient te krijgen;

Or. en

Amendement 176
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de initiatieven van de 
hoge raad van rechters en openbare 
aanklagers om een groot aantal rechters en 
openbare aanklagers op te leiden op het 
gebied van mensenrechten en om een 
grondige, operationele interpretatie van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) te 
bevorderen; spoort de regering aan een 
actieplan voor de mensenrechten vast te 
stellen op basis van de jurisprudentie van 
het EHRM, dat erop is gericht de kwesties
aan te pakken die aan de orde komen in 
arresten van het Hof waarin werd bepaald 
dat Turkije de EHRM-bepalingen heeft 
geschonden; spoort de regering aan de 
ambitieuze justitiële hervormingen voort te 
zetten, die zijn gebaseerd op de noodzaak 
om de bescherming en bevordering van 
grondrechten te ondersteunen; benadrukt in 
dit verband dat de hervorming van de 
antiterreurwet prioriteit dient te krijgen;

12. is ingenomen met de initiatieven van de 
hoge raad van rechters en openbare 
aanklagers om een groot aantal rechters en 
openbare aanklagers op te leiden op het 
gebied van mensenrechten en om een 
grondige, operationele interpretatie van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) te 
bevorderen; spoort de regering aan een 
actieplan voor de mensenrechten vast te 
stellen op basis van de jurisprudentie van 
het EHRM, dat erop is gericht de kwesties 
aan te pakken die aan de orde komen in 
arresten van het Hof waarin werd bepaald 
dat Turkije de EHRM-bepalingen heeft 
geschonden, niettegenstaande de 
noodzaak om het EHRM zelf te herzien; 
spoort de regering aan de ambitieuze 
justitiële hervormingen voort te zetten, die 
zijn gebaseerd op de noodzaak om de 
bescherming en bevordering van 
grondrechten te ondersteunen; benadrukt in 
dit verband dat de hervorming van de 
antiterreurwet prioriteit dient te krijgen;

Or. en
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Amendement 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de initiatieven van de 
hoge raad van rechters en openbare 
aanklagers om een groot aantal rechters en 
openbare aanklagers op te leiden op het 
gebied van mensenrechten en om een 
grondige, operationele interpretatie van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) te 
bevorderen; spoort de regering aan een 
actieplan voor de mensenrechten vast te 
stellen op basis van de jurisprudentie van
het EHRM, dat erop is gericht de kwesties 
aan te pakken die aan de orde komen in 
arresten van het Hof waarin werd bepaald 
dat Turkije de EHRM-bepalingen heeft 
geschonden; spoort de regering aan de 
ambitieuze justitiële hervormingen voort te 
zetten, die zijn gebaseerd op de noodzaak 
om de bescherming en bevordering van 
grondrechten te ondersteunen; benadrukt in 
dit verband dat de hervorming van de 
antiterreurwet prioriteit dient te krijgen;

12. is ingenomen met de initiatieven van de 
hoge raad van rechters en openbare 
aanklagers om een groot aantal rechters en 
openbare aanklagers op te leiden op het 
gebied van mensenrechten en om een 
grondige, operationele interpretatie van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) te 
bevorderen; spoort de regering aan een 
actieplan voor de mensenrechten vast te 
stellen op basis van de jurisprudentie van 
het EHRM, dat erop is gericht de kwesties 
aan te pakken die aan de orde komen in 
arresten van het Hof waarin werd bepaald 
dat Turkije de EHRM-bepalingen heeft 
geschonden; spoort de regering aan de 
ambitieuze justitiële hervormingen voort te 
zetten, die zijn gebaseerd op de noodzaak 
om de bescherming en bevordering van 
grondrechten te ondersteunen; benadrukt in 
dit verband dat de hervorming van de 
antiterreurwet prioriteit dient te blijven 
krijgen;

Or. en

Amendement 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept Turkije op zich te 
committeren aan de strijd tegen 
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straffeloosheid en de inspanningen ten 
aanzien van de toetreding tot het Statuut 
van Rome inzake het Internationaal 
Strafhof (ICC) tot een goed einde te 
brengen; roept in dit verband op om de 
nationale wetgeving volledig aan te 
passen aan alle verplichtingen uit hoofde 
van het Statuut van Rome; verwacht de 
goedkeuring van de desbetreffende 
wetgeving en de toetreding tot de 
overeenkomst over de voorrechten en de 
immuniteiten van het ICC (APIC), met als 
doel direct volledig met het ICC samen te 
werken en genocide, misdrijven tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdrĳven te 
onderzoeken en voor de nationale 
rechterlijke instanties te vervolgen;

Or. de

Amendement 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is ingenomen met de vrijlating van 
aangehouden gedeputeerden,ingevolge 
het arrest van het Constitutioneel Hof 
waarin werd gesteld dat de duur van hun 
voorlopige hechtenis een schending van 
hun grondrechten vormde;

Or. fr

Amendement 180
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 
de nieuwe benadering van de Commissie 
om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor 
de opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Schrappen

Or. nl

Amendement 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 
de nieuwe benadering van de Commissie 
om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor 
de opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 

Schrappen
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werken om dit te bereiken;

Or. de

Amendement 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 
de nieuwe benadering van de Commissie 
om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor 
de opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Schrappen

Or. it

Amendement 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 
de nieuwe benadering van de Commissie 
om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 

Schrappen
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vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor 
de opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Or. en

Amendement 184
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 
de nieuwe benadering van de Commissie 
om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor 
de opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor
de nieuwe benadering van de Commissie 
om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor
de opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

13. wijst op de nieuwe benadering van de 
Commissie om hoofdstuk 23 (rechterlijke 
macht en fundamentele rechten) en 
hoofdstuk 24 (justitie en binnenlandse 
zaken) in een vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; herinnert eraan dat de 
opening van deze hoofdstukken dient te 
berusten op de voorafgaande naleving van 
een aantal duidelijk door de Europese 
Raad vastgestelde criteria; dringt derhalve 
bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor het vaststellen van 
criteria voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Or. fr

Amendement 186
Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor de 

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie − in 
verband met het onderhandelingskader 
voor de nieuwe kandidaat-lidstaten − om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
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opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor de 
opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij de 
Turkse regering op aan zoveel mogelijk 
samen te werken om dit te bereiken en om 
al haar relevante juridische 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
acquis communautaire en het 
onderhandelingskader, na te komen en, 
zonder discriminatie, de soevereine 
rechten van de EU-lidstaten volledig te 
eerbiedigen, met name de grondrechten 
en rechtsstelsels;

Or. en

Amendement 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor de 
opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden voor nieuwe 
toetredingslanden; dit geldt echter niet 
voor Turkije; benadrukt dat vaststelling 
van de officiële criteria voor de opening 
van deze hoofdstukken een duidelijke 
routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
bij de Raad aan op gelijkaardige
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Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24 voor Turkije, een 
oude kandidaat-lidstaat, zolang deze 
volledig meewerkt om dit te bereiken, door 
te voldoen aan de voorwaarden van de 
tenuitvoerlegging van het aanvullend 
protocol en de Republiek Cyprus te 
erkennen;

Or. en

Amendement 188
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor de 
opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

13. spreekt nogmaals zijn steun uit om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) te openen; 
benadrukt dat vaststelling van de officiële 
criteria voor de opening van deze 
hoofdstukken Turkije een duidelijke 
routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Or. en

Amendement 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor de 
opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor de 
opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij alle lidstaten, met inbegrip 
van Cyprus, aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Or. en

Amendement 190
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
nieuwe benadering van de Commissie om 
hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; benadrukt dat 

13. bevestigt nogmaals hoe belangrijk het 
is om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en 
fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 
(justitie en binnenlandse zaken) in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces te openen en als 
laatste af te ronden; dit zou tevens in 
overeenstemming zijn met de nieuwe 
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vaststelling van de officiële criteria voor de 
opening van deze hoofdstukken Turkije 
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

benadering van de Commissie die 
toegepast zal worden op nieuwe 
kandidaat-lidstaten; benadrukt dat 
vaststelling van de officiële criteria voor de 
opening van deze hoofdstukken Turkije
een duidelijke routekaart zou geven en het 
hervormingsproces zou stimuleren; dringt 
derhalve bij de Raad aan op hernieuwde 
inspanningen voor de opening van de 
hoofdstukken 23 en 24; dringt er bij 
Turkije op aan zoveel mogelijk samen te 
werken om dit te bereiken;

Or. en

Amendement 191
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

dringt aan op het definitief beëindigen 
van de toetredingsonderhandelingen 
tussen de EU en Turkije;

Or. nl

Amendement 192
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. uit zijn bezorgdheid over de reactie 
van de regering op het Halkbank-
schandaal, waarbij familieleden van drie 
prominente figuren uit de regering 
gearresteerd werden; neemt kennis van 
het ontslag en de overplaatsing van 350 
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politieagenten die betrokken waren bij het 
initiële gerechtelijk onderzoek; roept de 
regering op de goede werking van het 
gerecht te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 193
Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is nadrukkelijk bezorgd over de 
corruptieschandalen en de omstreden rol 
van de rechterlijke macht in het Turkse 
systeem en roept Turkije op juridische en 
politieke maatregelen te nemen om te 
zorgen voor transparantie en de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht te waarborgen, voordat de 
Europese Raad een beslissing neemt over 
de opening van hoofdstukken 23 en 24;

Or. en

Amendement 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. onderstreept dat het belangrijk is 
om de corruptieschandalen te 
onderzoeken en gerechtigheid te doen 
geschieden en een einde te maken aan de 
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politieke en maatschappelijke turbulentie 
zodat Turkije hervormingen kan starten 
en verder zetten die de onderhandelingen 
met de EU een duwtje in de rug geven;

Or. en

Amendement 195
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat het van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van 
geestelijken weg te nemen, door te voldoen 
aan de desbetreffende arresten van het 
EHRM en de aanbevelingen van de 
commissie van Venetië, en door alle 
vormen van op godsdienst gebaseerde 
discriminatie of belemmeringen uit te 
bannen; merkt op dat bijzonder langzaam 
vooruitgang wordt geboekt bij de 
uitbreiding van de rechten van de 
alevitische minderheid; onderstreept dat 
alle obstakels voor een spoedige 
heropening van het Halki-seminarie 
moeten worden weggenomen;

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat de inspanningen om eigendommen 
van andere religieuze 
minderheidsgemeenschappen terug te 
geven en eigendomsrechten te 
beschermen voortgezet moeten worden, en 
dat het met name van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van 
geestelijken, waaronder de voorwaarde 
dat de patriarch van Constantinopel de 
Turkse nationaliteit moet hebben, weg te 
nemen, door te voldoen aan de 
desbetreffende arresten van het EHRM en 
de aanbevelingen van de commissie van 
Venetië, en door alle vormen van op 
godsdienst gebaseerde discriminatie of 
belemmeringen uit te bannen; merkt op dat 
bijzonder langzaam vooruitgang wordt 
geboekt bij de uitbreiding van de rechten 
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van de alevitische minderheid; onderstreept 
dat alle obstakels voor een spoedige 
heropening van het Halki-seminarie 
moeten worden weggenomen;

Or. fi

Amendement 196
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat het van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van 
geestelijken weg te nemen, door te voldoen 
aan de desbetreffende arresten van het 
EHRM en de aanbevelingen van de 
commissie van Venetië, en door alle 
vormen van op godsdienst gebaseerde 
discriminatie of belemmeringen uit te 
bannen; merkt op dat bijzonder langzaam 
vooruitgang wordt geboekt bij de 
uitbreiding van de rechten van de 
alevitische minderheid; onderstreept dat 
alle obstakels voor een spoedige 
heropening van het Halki-seminarie 
moeten worden weggenomen;

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat het van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van 
geestelijken weg te nemen, door te voldoen 
aan de desbetreffende arresten van het 
EHRM en de aanbevelingen van de 
commissie van Venetië, en door ongepaste
op godsdienst gebaseerde discriminatie of 
belemmeringen uit te bannen; merkt op dat 
bijzonder langzaam vooruitgang wordt 
geboekt bij de uitbreiding van de rechten 
van de alevitische minderheid; onderstreept 
dat alle obstakels voor een spoedige 
heropening van het Halki-seminarie 
moeten worden weggenomen;

Or. en
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Amendement 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat het van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van 
geestelijken weg te nemen, door te voldoen 
aan de desbetreffende arresten van het 
EHRM en de aanbevelingen van de 
commissie van Venetië, en door alle 
vormen van op godsdienst gebaseerde 
discriminatie of belemmeringen uit te 
bannen; merkt op dat bijzonder langzaam 
vooruitgang wordt geboekt bij de 
uitbreiding van de rechten van de 
alevitische minderheid; onderstreept dat 
alle obstakels voor een spoedige 
heropening van het Halki-seminarie 
moeten worden weggenomen;

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat het van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van 
geestelijken weg te nemen, door te voldoen 
aan de desbetreffende arresten van het 
EHRM en de aanbevelingen van de 
commissie van Venetië, en door alle 
vormen van op godsdienst gebaseerde 
discriminatie of belemmeringen uit te 
bannen; merkt op dat bijzonder langzaam 
vooruitgang wordt geboekt bij de 
uitbreiding van de rechten van de 
alevitische minderheid; vraagt de regering 
zich te buigen over het verzoek van de 
alevitische verenigingen om erkenning 
van de cemevis als gebedshuizen; 
onderstreept dat alle obstakels voor een 
spoedige heropening van het Halki-
seminarie moeten worden weggenomen;

Or. fr

Amendement 198
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat het van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van
geestelijken weg te nemen, door te voldoen 
aan de desbetreffende arresten van het 
EHRM en de aanbevelingen van de 
commissie van Venetië, en door alle 
vormen van op godsdienst gebaseerde 
discriminatie of belemmeringen uit te 
bannen; merkt op dat bijzonder langzaam 
vooruitgang wordt geboekt bij de 
uitbreiding van de rechten van de 
alevitische minderheid; onderstreept dat 
alle obstakels voor een spoedige 
heropening van het Halki-seminarie 
moeten worden weggenomen;

14. prijst het besluit van de vereniging van 
stichtingen om de grond van het historische 
Mor Gabriël-klooster terug te geven aan de 
Syrische gemeenschap in Turkije, 
overeenkomstig de belofte van de regering 
in het democratiseringspakket; benadrukt 
dat het van belang is het 
hervormingsproces op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst voort te zetten door religieuze 
gemeenschappen in staat te stellen 
rechtspersoonlijkheid te verwerven, door 
alle restricties ten aanzien van de 
opleiding, benoeming en opvolging van 
geestelijken weg te nemen, door te voldoen 
aan de desbetreffende arresten van het 
EHRM en de aanbevelingen van de 
commissie van Venetië, en door alle 
vormen van op godsdienst gebaseerde 
discriminatie of belemmeringen uit te 
bannen; merkt op dat bijzonder langzaam 
vooruitgang wordt geboekt bij de 
uitbreiding van de rechten van de 
alevitische minderheid; onderstreept dat 
alle obstakels voor een spoedige 
heropening van het Halki-seminarie en het 
publiek gebruik van de kerkelijke titel van 
oecumenisch patriarch moeten worden 
weggenomen

Or. en

Amendement 199
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst er opnieuw op dat onderwijs 
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een sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een inclusieve en 
diverse samenleving met eerbied voor 
religieuze gemeenschappen en 
minderheden; dringt er bij de regering 
van Turkije op aan speciale aandacht te 
schenken aan het onderwijsmateriaal op 
scholen, dat een afspiegeling moet zijn 
van de pluriformiteit van de Turkse 
samenleving op etnisch en religieus 
gebied, dat discriminatie en vooroordelen 
moet ontzenuwen en de volledige 
aanvaarding van alle religieuze 
gemeenschappen en minderheden moet 
bevorderen, en onderstreept dat er 
behoefte is aan onpartijdig lesmateriaal;

Or. en

Amendement 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. Betreurt de verklaringen van 
Turkse functionarissen en de daden in 
verband met de verandering van de Hagia 
Sophia in een moskee; herinnert eraan 
dat de Hagia Sophia door de UNESCO is 
aangewezen als onderdeel van het 
mondiaal cultureel erfgoed en een 
kerkelijk en cultureel symbool is; wijst 
erop dat met dergelijke daden de 
religieuze waarden van de christenen en 
de rechten van de religieuze minderheden 
in het land met voeten worden getreden

Or. el


