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Amendement 201
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. geeft uitdrukking aan haar zeer 
grote bezorgdheid over het feit dat Turkse 
regeringsfunctionarissen zich voorstander 
hebben verklaard van de verbouwing van 
de historische Byzantijnse kerk Hagia 
Sophia, die momenteel in gebruik is als 
museum, tot islamitische moskee. Deze 
kerk is een monument van het 
wereldcultuurerfgoed en valt onder de 
bescherming van de UNESCO.

Or. el

Amendement 202
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is bezorgd over het gebruik van 
"afstammingscodes" voor niet-
moslimburgers in het bevolkingsregister, 
aangezien dit tot discriminerende 
praktijken kan leiden; verzoekt de Turkse 
regering om een nieuwe aanpak ten 
aanzien van religieuze minderheden uit te 
werken die beter strookt met 
internationaal aanvaarde normen;

Or. en

Amendement 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
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Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op het probleem dat vrouwen 
geen gelijke toegang hebben tot 
onderwijs, de arbeidsmarkt en het 
politieke leven; benadrukt dat er verdere 
inspanningen nodig zijn om van de 
wetgeving inzake gendergelijkheid een 
politieke, sociale en economische 
werkelijkheid te maken; spoort de Turkse 
regering aan om hiervoor te zorgen 
teneinde proactief bij te dragen aan de 
ontkrachting van stereotypen en aan 
veranderingen in de perceptie van 
rollenpatronen voor mannen en vrouwen 
op alle gebieden; benadrukt dat het van 
belang is gendergelijkheid te integreren in 
het wetgevingsproces en de 
tenuitvoerlegging van wetten;

Or. en

Amendement 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
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te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; benadrukt dat het van belang 
is om vrouwen en meisjes die het 
slachtoffer zijn geworden van geweld, 
concrete alternatieven te bieden, alsook 
het vooruitzicht dat zij zelf zullen kunnen 
voorzien in hun levensonderhoud; 
benadrukt voorts dat het belangrijk is de 
armoede bij vrouwen aan te pakken en de 
sociale inclusie van vrouwen te 
verbeteren; verwelkomt de inspanningen 
van de regering om meer meisjes aan 
onderwijs te laten deelnemen, als gevolg 
waarvan de genderkloof in het lager 
onderwijs bijna is gedicht, en verzoekt de 
regering alle nodige maatregelen te 
treffen om ook de genderkloof in het 
middelbaar onderwijs te dichten; spreekt 
nogmaals zijn zorg uit over de geringe 
participatie van vrouwen in het 
arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan om van gendergelijkheid 
een prioriteit te maken bij haar 
inspanningen om hervormingen door te 
voeren, door adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen; verzoekt de 
politieke partijen om specifieke 
maatregelen te treffen om de actieve 
betrokkenheid van vrouwen en de 
versterking van hun positie om deel te 
nemen aan het politieke leven verder te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken van kinderen, een 
fenomeen dat moet worden uitgebannen;
roept op tot meer inspanningen om 
zogeheten "eerwraak" uit te bannen; 
spreekt nogmaals zijn zorg uit over de 
geringe participatie van vrouwen in het 
arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

Or. en

Amendement 206
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 

15. betreurt dat het geweld tegen vrouwen 
in Turkije de afgelopen jaren is 
toegenomen; spreekt zijn steun uit voor de 
databank inzake geweld tegen vrouwen die 
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opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

op dit moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

Or. en

Amendement 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
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Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd,
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen; juicht het werk van 
de minister van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid, mevr. Fatma Şahin toe, om de 
ambitieuze hervormingen die ze heeft 
doorgevoerd op deze domeinen;

Or. fr

Amendement 208
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 



AM\1015246NL.doc 9/89 PE526.339v01-00

NL

de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen; roept ertoe op 
grotere inspanningen te leveren om 
onderwijs en beroepsopleiding voor jonge 
meisjes en vrouwen te bevorderen 
teneinde hun kansen om in Turkije op 
gelijke voet deel te nemen aan het sociale, 
economische en politieke leven, te 
vergroten; 

Or. bg

Amendement 209
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen;

15. spreekt zijn steun uit voor de databank 
inzake geweld tegen vrouwen die op dit 
moment door het ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid wordt 
opgezet; dringt erop aan de bestaande 
wetgeving inzake de opzet van 
opvanghuizen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld aan te 
vullen met adequate follow-
upinstrumenten, indien gemeenten 
verzuimen om dergelijke opvanghuizen op 
te zetten; ondersteunt de inspanningen van 
het ministerie van Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om de straffen te verhogen voor 
gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, 
een fenomeen dat moet worden 
uitgebannen; spreekt nogmaals zijn zorg uit 
over de geringe participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces, in de politiek en op hoog 
niveau in het openbaar bestuur, en spoort 
de regering aan adequate maatregelen te 
nemen om een centralere rol van vrouwen 
in het economische en politieke stelsel van 
Turkije te bevorderen; is met name 



PE526.339v01-00 10/89 AM\1015246NL.doc

NL

bezorgd over de bijzonder beperkte 
participatie van vrouwen in de plaatselijke 
politiek en verzoekt alle politieke partijen 
om meer vrouwelijke kandidaten te 
benoemen voor de plaatselijke 
verkiezingen in 2014; is ingenomen met 
de gendergevoelige aanpak die in het 
tiende ontwikkelingsplan (2014-2018) 
werd aangenomen;

Or. en

Amendement 210
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
dat Turkije zich blijft inzetten voor 
vrouwenrechten en gendergelijkheid; 
benadrukt dat deze verbintenis gebaseerd 
moet zijn op een visie waarin vrouwen 
erkend en gerespecteerd worden als 
individu en niet enkel als lid van een 
gezin;

Or. en

Amendement 211
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de regering op aan om 
een consequent en geconsolideerd 
nationaal onderwijsbeleid uit te werken in 
samenwerking met alle belanghebbenden; 
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benadrukt in het licht van het 
bovenstaande dat de vrijheid van vestiging 
dient te worden gewaarborgd, zodat geen 
enkele gesprekspartner binnen het 
onderwijsstelsel, ook private instellingen 
niet, wordt uitgesloten van het 
besluitvormingsproces;

Or. en

Amendement 212
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. Roept Turkije op om bijzondere 
aandacht te schenken aan de verbetering 
en modernisering van het onderwijsstelsel 
op alle niveaus door de uitgaven voor 
onderwijs en onderzoek te verhogen. 
Vindt het van groot belang dat het 
geschiedenisonderricht op een objectieve 
manier wordt gegeven, zodat 
nationalistische gevoelens niet worden 
aangewakkerd, maar leerlingen juist
wordt geleerd wat de voordelen zijn van de 
samenwerking tussen en de co-existentie 
met verschillende volkeren, 
nationaliteiten en religies in de regio. 

Or. el

Amendement 213
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 16. is een warm voorstander van het 
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initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw 
met de Europese Commissie samen te 
werken om te beoordelen welke uit hoofde 
van het IPA uitgevoerde programma's 
kunnen worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van 
Turkije te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel;

Or. nl

Amendement 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
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een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw 
met de Europese Commissie samen te 
werken om te beoordelen welke uit hoofde 
van het IPA uitgevoerde programma's 
kunnen worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van 
Turkije te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel;

Or. de

Amendement 215
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven 
naar een oplossing voor de Koerdische 
kwestie op basis van onderhandelingen 
met de PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

16. is een warm voorstander van de 
initiatieven van de regering om een einde 
te maken aan de activiteiten van de
terroristische organisatie PKK; moedigt 
de regering aan meer inspanningen te 
leveren om de sociale, culturele en 
economische belangen van mensen van 
Koerdische afkomst te bevorderen en om 
in het kader hiervan de alle
belanghebbenden naar behoren te 
raadplegen dringt er bij de oppositie op aan 
de onderhandelingen en hervormingen 
actief te ondersteunen als een belangrijke 
stap in het belang van de Turkse 
samenleving als geheel; dringt er bij de 
Turkse autoriteiten en de Europese 
Commissie op aan om nauw samen te 
werken om te beoordelen welke uit hoofde 
van het IPA uitgevoerde programma's 
kunnen worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;
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Or. en

Amendement 216
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven 
naar een oplossing voor de Koerdische 
kwestie op basis van onderhandelingen
met de PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om een einde te 
maken aan de gewapende terroristische 
aanslagen en de activiteiten van de 
terroristische organisatie PKK; moedigt 
de regering aan hervormingen te ontwerpen 
om de sociale, culturele en economische 
rechten van de Koerdische gemeenschap te 
bevorderen en om in het kader hiervan de 
desbetreffende belanghebbenden en de 
oppositie naar behoren te raadplegen; 
dringt er bij de oppositie op aan de 
onderhandelingen en hervormingen actief 
te ondersteunen als een belangrijke stap in 
het belang van de Turkse samenleving als 
geheel; dringt er bij de Turkse autoriteiten 
en de Europese Commissie op aan om 
nauw samen te werken om te beoordelen 
welke uit hoofde van het IPA uitgevoerde 
programma's kunnen worden gebruikt om 
duurzame ontwikkeling in het zuidoosten 
van Turkije te bevorderen, in het kader van 
de onderhandelingen over hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw 
met de Europese Commissie samen te 
werken om te beoordelen welke uit hoofde 
van het IPA uitgevoerde programma's 
kunnen worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van 
Turkije te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

16. is een voorstander van het initiatief van 
de regering om te streven naar een 
oplossing voor de Koerdische kwestie op 
basis van onderhandelingen met de PKK; 
vraagt de regering om de nodige
hervormingen door te voeren om de 
sociale, culturele en economische rechten 
van de Koerdische gemeenschap te 
bevorderen en om in het kader hiervan de 
desbetreffende belanghebbenden en de 
oppositie naar behoren te raadplegen; 
dringt er bij de oppositie op aan de 
onderhandelingen en hervormingen actief 
te ondersteunen als een belangrijke stap in 
het belang van de Turkse samenleving als 
geheel;

Or. fr

Amendement 218
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
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belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met 
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen en om bij de 
grondwetsherziening echt ruimte te 
creëren voor de eis om de grondrechten te 
waarborgen waarin alle burgers zich 
kunnen vinden en waarin hun rechten 
volledig worden erkend; dringt er bij alle 
politieke partijen op aan de 
onderhandelingen en hervormingen actief 
te ondersteunen als een belangrijke stap in 
het belang van de Turkse samenleving als 
geheel; geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
over het grote aantal processen tegen 
schrijvers en journalisten die over het 
Koerdische vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
burgemeesters, gemeenteraadsleden, 
vakbondsleden, advocaten, manifestanten 
en mensenrechtenactivisten in verband 
met het zogenaamde KCK-proces; dringt 
er bij de Turkse autoriteiten op aan nauw 
met de Europese Commissie samen te 
werken om te beoordelen welke uit hoofde 
van het IPA uitgevoerde programma's 
kunnen worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
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Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met 
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositiepartijen
naar behoren te raadplegen; is verheugd 
over de openheid van de regering en haar 
belofte om onderwijs in de moedertaal in 
privéscholen toe te laten; is desondanks 
van mening dat onderwijs in de 
moedertaal een taak is van het openbaar 
onderwijs; verwelkomt de belofte om de 
naamsverandering van dorpen en 
provincies toe te laten en vraagt dat de 
bevolking van nabij betrokken wordt bij 
beslissingen over naamswijzigingen; 
dringt er bij de verschillende 
oppositiepartijen op aan de 
onderhandelingen en hervormingen actief 
te ondersteunen als een belangrijke stap in 
het belang van de Turkse samenleving als 
geheel; dringt er bij de Turkse autoriteiten 
op aan nauw met de Europese Commissie 
samen te werken om te beoordelen welke 
uit hoofde van het IPA uitgevoerde 
programma's kunnen worden gebruikt om 
duurzame ontwikkeling in het zuidoosten 
van Turkije te bevorderen, in het kader van 
de onderhandelingen over hoofdstuk 22;

Or. fr

Amendement 220
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
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om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met 
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; verzoekt 
alle politieke krachten om voor een 
passend politiek platform te zorgen en 
constructief te debatteren over het 
Koerdische vraagstuk en om 
daadwerkelijk ruimte te creëren voor de 
eis om de grondrechten te waarborgen, 
waarin alle burgers volledig worden 
erkend; dringt er bij de Turkse autoriteiten 
op aan nauw met de Europese Commissie 
samen te werken om te beoordelen welke 
uit hoofde van het IPA uitgevoerde 
programma's kunnen worden gebruikt om 
duurzame ontwikkeling in het zuidoosten 
van Turkije te bevorderen, in het kader van 
de onderhandelingen over hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK en andere Koerdische 
vertegenwoordigers; moedigt de regering 
aan hervormingen te ontwerpen om de 
sociale, culturele en economische rechten 
van de Koerdische gemeenschap te 
bevorderen en om in het kader hiervan de 
desbetreffende belanghebbenden en de 
oppositie naar behoren te raadplegen; 
dringt er bij de oppositie op aan de 
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een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met 
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

onderhandelingen en hervormingen actief 
te ondersteunen als een belangrijke stap in 
het belang van de Turkse samenleving als 
geheel; dringt er bij de Turkse autoriteiten 
op aan nauw met de Europese Commissie 
samen te werken om te beoordelen welke 
uit hoofde van het IPA uitgevoerde 
programma's kunnen worden gebruikt om 
duurzame ontwikkeling in het zuidoosten 
van Turkije te bevorderen, in het kader van 
de onderhandelingen over hoofdstuk 22;

Or. en

Amendement 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met 
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;

16. is een warm voorstander van het 
initiatief van de regering om te streven naar 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
op basis van onderhandelingen met de 
PKK; moedigt de regering aan werkelijke 
hervormingen te ontwerpen om de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
Koerdische gemeenschap te bevorderen en 
om in het kader hiervan de desbetreffende 
belanghebbenden en de oppositie naar 
behoren te raadplegen; dringt er bij de 
oppositie op aan de onderhandelingen en 
hervormingen actief te ondersteunen als 
een belangrijke stap in het belang van de 
Turkse samenleving als geheel; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan nauw met 
de Europese Commissie samen te werken 
om te beoordelen welke uit hoofde van het 
IPA uitgevoerde programma's kunnen 
worden gebruikt om duurzame 
ontwikkeling in het zuidoosten van Turkije 
te bevorderen, in het kader van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 22;
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Or. it

Amendement 223
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met en verwacht de 
spoedige tenuitvoerlegging van de 
aankondiging van de regering van Turkije 
dat er opnieuw een Griekse 
minderheidsschool zal worden geopend op 
het eiland Gökçeada (Imbros), hetgeen 
een positieve stap is in de richting van het 
behoud van het biculturele karakter van 
de Turkse eilanden Gökçeada (Imbros) en 
Bozcaada (Tenedos), overeenkomstig 
resolutie 1625 van de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa uit 
2008; merkt evenwel op dat verdere 
stappen nodig zijn om de problemen aan 
te pakken waarmee leden van de Griekse 
minderheid worden geconfronteerd, met 
name wat hun eigendomsrechten betreft; 

Or. el

Amendement 224
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met het feit dat een 
Griekse minderheidsschool op het eiland 
Gökçeada (Imbros) werd heropend, 
hetgeen een positieve stap is in de richting 
van het behoud van het biculturele 
karakter van de eilanden Gökçeada 
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(Imbros) en Bozcaada (Tenedos), zoals 
beschreven in Resolutie 1625 (2008) van 
de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa; verzoekt de Turkse 
overheid in dat opzicht om, gezien het 
dalende aantal leden van de minderheid, 
expatgezinnen die tot de minderheid 
behoren en wensen terug te keren naar 
het eiland aan te moedigen en te helpen; 
merkt voorts op dat verdere stappen nodig 
zijn om de problemen aan te pakken 
waarmee leden van de Griekse 
minderheid worden geconfronteerd, met 
name wat hun eigendomsrechten betreft;

Or. en

Amendement 225
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. neemt er nota van dat er nog steeds 
problemen worden gemeld door EU-
onderdanen die eigendommen erven en 
willen registreren; verzoekt Turkije om 
het discriminerende beleid en de 
discriminerende praktijken op dit gebied 
stop te zetten en zijn wetgeving en 
praktijken in overeenstemming te brengen 
met het EVRM en de jurisprudentie van 
het EHRM;

Or. en

Amendement 226
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. is teleurgesteld over de 
omvorming van het Hagia Sophia-
museum in Trabzon en het Hagia Sophia-
museum in Isnik tot moskeeën en over de 
verklaringen van Turkse politici over 
plannen voor soortgelijke beslissingen in 
de toekomst ten aanzien van andere 
christelijke monumenten van groot 
historisch, symbolisch en cultureel 
belang;

Or. en

Amendement 227
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale en 
economische belangengroepen van belang 
zijn voor de ontwikkeling van een 
welvarende samenleving; onderstreept dat 
verdere vooruitgang moet worden geboekt 
op het gebied van sociaal beleid en 
werkgelegenheid, met name door obstakels 
voor het effectief functioneren van 
vakbonden overeenkomstig de belangen 
van de economie en de maatschappij in 
het algemeen weg te nemen, zwartwerk 
aan te pakken, de dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

Or. en
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Amendement 228
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te 
nemen, een nationale 
werkgelegenheidsstrategie vast te stellen, 
zwartwerk aan te pakken, de dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een democratische samenleving en de 
welvaart van de bevolking kunnen 
verhogen; onderstreept dat verdere 
vooruitgang moet worden geboekt op het 
gebied van sociaal beleid en 
werkgelegenheid, met name door alle 
obstakels voor het werk van vrije
vakbonden weg te nemen, een nationale 
werkgelegenheidsstrategie vast te stellen, 
zwartwerk aan te pakken, de dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

Or. de

Amendement 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
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vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten; neemt nota van de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van Wetten 
6289 en 6356 over het vakbondsrecht in 
de particuliere en overheidssector, maar 
maakt zich zorgen over de resterende 
hindernissen voor de goede werking van 
de vakbonden; uit met name zijn 
bezorgdheid over de afwezigheid van 
bescherming tegen discriminatie jegens 
vakbondsactivisten in bedrijven met 
minder dan 30 werknemers; vraagt dat de 
vakbondswetgeving ten uitvoer gelegd 
wordt in overeenstemming met de 
internationale IAO-normen, die door 
Turkije geratificeerd zijn;

Or. fr

Amendement 230
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving;
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
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handicap te vergroten; handicap te vergroten; benadrukt het 
belang om hoofdstuk 19 over sociaal 
beleid en werkgelegenheid te openen 
teneinde vorderingen te kunnen boeken 
op dat gebied; 

Or. en

Amendement 231
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten; benadrukt het 
belang om hoofdstuk 19 over sociaal 
beleid en werkgelegenheid te openen;

Or. en

Amendement 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten; benadrukt het 
belang om hoofdstuk 19 over sociaal 
beleid en werkgelegenheid te openen;

Or. en

Amendement 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie 

17. is van mening dat een sociale dialoog 
en betrokkenheid van sociale partners van 
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling 
van een welvarende samenleving; 
onderstreept dat verdere vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van sociaal 
beleid en werkgelegenheid, met name door 
alle obstakels voor het effectief 
functioneren van vakbonden weg te nemen, 
een nationale werkgelegenheidsstrategie 
vast te stellen, zwartwerk aan te pakken, de 
dekking van 
socialebeschermingsmechanismen te 
verbreden, en door de arbeidsparticipatie
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onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten;

onder vrouwen en personen met een 
handicap te vergroten; verzoekt Turkije 
daarom om in te stemmen met het openen 
van hoofdstuk 19;

Or. en

Amendement 234
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. neemt er nota van dat EU-
onderdanen nog steeds problemen 
ondervinden met het erven en registreren 
van eigendommen; verzoekt Turkije om 
het discriminerende beleid en de 
discriminerende praktijken op dit gebied 
stop te zetten en zijn wetgeving en 
praktijken in overeenstemming te brengen 
met het EVRM;

Or. en

Amendement 235
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. Geeft uitdrukking aan haar zeer 
grote bezorgdheid over de wending en de 
inhoud van de hervormingsinspanningen 
in Turkije in verband met de bescherming 
van de fundamentele vrijheden en de 
Koerdische kwestie, aangezien de recente 
crisis als gevolg van het 
corruptieschandaal dat de nationale en 
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internationale publieke opinie heeft 
geschokt en de scheuring in de 
islamitische gemeenschap (inmiddels een 
feit ), alsook de komende verkiezingen 
zullen zorgen voor een lange periode van 
confrontaties in Turkije. 

Or. el

Amendement 236
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. neemt nota van de bezorgdheid van
de Turkse publieke opinie over het 
onvermogen van de Rekenkamer om veel 
overheidsinstellingen te controleren 
omdat het aan de nodige wetshandhaving 
ontbreekt;

Or. en

Amendement 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. stelt vast dat op het gebied van 
arbeids- en vakbondsrechten slechts 
beperkte vooruitgang is geboekt; betreurt 
dat de wetgeving over de vakbondsrechten 
nog steeds niet in overeenstemming is met 
de EU- en ILO-normen en dat collectieve 
vakbondsacties nog steeds aan talrijke 
beperkingen onderworpen zijn; roept 
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Turkije op aan nieuwe wetgeving op dit 
vlak te blijven werken om ervoor te zorgen 
dat die overeenstemt met het EU-acquis 
en de ILO-verdragen;

Or. en

Amendement 238
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt Turkije om zijn 
rechtskader in overeenstemming te 
brengen met het acquis ten aanzien van 
het verkeer van kapitaal en betalingen, 
door de verwerving van vastgoed door 
EU-burgers geleidelijk aan te 
liberaliseren en discriminatie van EU-
burgers uit te bannen;

Or. en

Amendement 239
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Werken aan goede 
nabuurschapsbetrekkingen

Het falen van Turkije 3: werken aan goede 
nabuurschapsbetrekkingen

Or. nl

Amendement 240
Marietta Giannakou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt kennis van de voortdurende 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
om hun bilaterale betrekkingen te 
verbeteren, onder meer door middel van 
bilaterale vergaderingen; vindt het evenwel 
betreurenswaardig dat de casus belli-
dreiging van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering jegens Griekenland niet is 
ingetrokken;

18. neemt kennis van de voortdurende 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
om hun bilaterale betrekkingen te 
verbeteren, onder meer door middel van 
bilaterale vergaderingen; vindt het evenwel 
betreurenswaardig dat de casus belli-
dreiging van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering jegens Griekenland niet is 
ingetrokken; dringt er bij de Turkse 
regering op aan om een einde te maken 
aan de herhaaldelijke schendingen van 
het Griekse luchtruim en de territoriale 
wateren en aan de Turkse militaire 
vluchten over Griekse eilanden; verzoekt 
de Turkse regering om het internationale 
recht te eerbiedigen en geen activiteiten, 
zoals offshore-exploratieactiviteiten, te 
ondernemen in gebieden die binnen het 
continentaal plat of andere maritieme 
zones van EU-lidstaten vallen;

Or. en

Amendement 241
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt kennis van de voortdurende 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
om hun bilaterale betrekkingen te 
verbeteren, onder meer door middel van 
bilaterale vergaderingen; vindt het evenwel 
betreurenswaardig dat de casus belli-
dreiging van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering jegens Griekenland niet is 

18. neemt kennis van de voortdurende
inspanningen van Turkije en Griekenland 
om hun bilaterale betrekkingen te 
verbeteren, onder meer door middel van 
bilaterale vergaderingen; vindt het evenwel 
betreurenswaardig dat de casus belli-
dreiging van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering jegens Griekenland niet is 
ingetrokken en dat de schendingen van 
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ingetrokken; het Griekse luchtruim en de Griekse 
wateren nog steeds voortduren.

Or. el

Amendement 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt kennis van de voortdurende 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
om hun bilaterale betrekkingen te 
verbeteren, onder meer door middel van 
bilaterale vergaderingen; vindt het evenwel 
betreurenswaardig dat de casus belli-
dreiging van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering jegens Griekenland niet is 
ingetrokken;

18. neemt kennis van de voortdurende 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
om hun bilaterale betrekkingen te 
verbeteren, onder meer door middel van 
bilaterale vergaderingen; vindt het evenwel 
onaanvaardbaar dat de casus belli-
dreiging van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering jegens Griekenland niet is 
ingetrokken;

Or. de

Amendement 243
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ingenomen met de steeds 
vriendschappelijkere betrekkingen tussen 
Turkije en de regionale regering van 
Koerdistan in Irak, met name ten aanzien 
van hun samenwerking op het gebied van 
energievoorraden en de aanleg van 
nieuwe aardoliepijplijnen; wordt in zijn 
overtuiging gesterkt dat dit zal bijdragen 
tot de economische ontwikkeling van de 
autonome regio Koerdistan in Irak; wijst 
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op de positieve symboliek van deze 
betrekkingen, die de interne spanningen 
in Turkije kan helpen verlichten;

Or. en

Amendement 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Turkse regering om 
geen activiteiten, zoals offshore-
exploratieactiviteiten, te ondernemen in 
gebieden die binnen het continentaal plat 
of andere maritieme zones van EU-
lidstaten vallen, wat de goede 
nabuurschapsbetrekkingen zou kunnen 
schaden en niet strookt met het 
internationale recht en het beginsel van 
vreedzame geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat elke bedreiging, bron 
van wrijving of maatregel die afbreuk kan 
doen aan de goede 
nabuurschapsbetrekkingen of de 
vreedzame beslechting van geschillen kan 
bemoeilijken, moet worden vermeden; 
wijst nadrukkelijk op alle soevereine 
rechten van de EU-lidstaten, waaronder 



AM\1015246NL.doc 33/89 PE526.339v01-00

NL

het sluiten van bilaterale overeenkomsten, 
overeenkomstig het EU-acquis en het 
internationaal recht, met inbegrip van het 
Verdrag van de VN inzake het recht van 
de Zee;

Or. en

Amendement 246
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ingenomen met de hervatting 
van de werkzaamheden van het gemengd 
comité voor de openstaande kwesties 
tussen Bulgarije en Turkije en roept ertoe 
op aanhoudende inspanningen te leveren 
om het vraagstuk van de 
eigendomsrechten van de Bulgaarse 
vluchtelingen uit Thracië op te lossen 
overeenkomstig de aanbevelingen die het 
Europees Parlement heeft gedaan in zijn 
resoluties over de verslagen van 20071 en 
20112 over de vorderingen van Turkije op 
weg naar toetreding;

__________________
1 Resolutie van het Europees Parlement 
van 21 mei 2008 inzake het 
voortgangsverslag 2007 over Turkije, PB 
C 279E van 19.11.2009.

2 Resolutie van het Europees Parlement 
van 29 maart 2012 inzake het 
voortgangsverslag 2011 over Turkije, PB 
C 257E van 6.9.2009.

Or. bg
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Amendement 247
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de regering van Turkije 
op aan het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee 
(Unclos) zonder verdere vertraging te 
tekenen en te ratificeren en herinnert 
eraan dat de exclusieve economische zone 
van de Republiek Cyprus volledig legitiem 
is;

Schrappen

Or. en

Amendement 248
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de regering van Turkije 
op aan het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee 
(Unclos) zonder verdere vertraging te 
tekenen en te ratificeren en herinnert 
eraan dat de exclusieve economische zone 
van de Republiek Cyprus volledig legitiem 
is;

Schrappen

Or. en

Amendement 249
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de regering van Turkije 
op aan het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee (Unclos) 
zonder verdere vertraging te tekenen en te 
ratificeren en herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus volledig legitiem is;

19. herhaalt dat het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos) door de EU, haar lidstaten 
en alle kandidaat-lidstaten is ondertekend 
en deel uitmaakt van het acquis 
communautaire; dringt er bij de regering 
van Turkije op aan het Unclos zonder 
verdere vertraging te tekenen en te 
ratificeren en herinnert eraan dat de
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus volledig legitiem is;

Or. en

Amendement 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de regering van Turkije op 
aan het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos) 
zonder verdere vertraging te tekenen en te 
ratificeren en herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus volledig legitiem is;

19. dringt er bij de regering van Turkije op 
aan het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos), dat 
deel uitmaakt van het acquis 
communautaire, zonder verdere vertraging 
te tekenen en te ratificeren en herinnert 
eraan dat de exclusieve economische zone 
van de Republiek Cyprus volledig legitiem 
is; verzoekt Turkije om de soevereine 
rechten van alle EU-lidstaten te 
eerbiedigen, zoals het sluiten van 
bilaterale overeenkomsten en het zoeken 
naar en exploiteren van hun natuurlijke 
hulpbronnen overeenkomstig het EU-
acquis en het internationaal recht, 
waaronder het VN-verdrag inzake het 
zeerecht; benadrukt dat ook de 
soevereiniteit van de lidstaten over hun 
territoriale wateren moet worden 
geëerbiedigd; betreurt de aanhoudende 
schendingen door Turkije van de 
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soevereiniteit, de territoriale integriteit en 
de jurisdictie van de Republiek Cyprus 
binnen zijn exclusieve economische zone 
(EEZ), in de vorm van verklaringen 
waarin het land bezwaar maakt tegen 
boorwerkzaamheden van de Republiek 
Cyprus en dreigingen met vergelding 
tegen bedrijven die deelnemen aan de 
Cypriotische exploratie;

Or. en

Amendement 251
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de regering van Turkije op 
aan het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos) 
zonder verdere vertraging te tekenen en te 
ratificeren en herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus volledig legitiem is;

19. dringt er bij de regering van Turkije op 
aan het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos), dat 
deel uitmaakt van het acquis 
communautaire, zonder verdere vertraging 
te tekenen en te ratificeren en herinnert 
eraan dat de exclusieve economische zone 
van de Republiek Cyprus volledig legitiem 
is; maakt zich ernstige zorgen over de 
openlijke Turkse dreigementen aan het 
adres van de Republiek Cyprus, en 
verzoekt Turkije met klem hiermee te 
stoppen, geen spanningen meer te 
veroorzaken en een eind te maken aan de 
schendingen van de soevereine rechten 
van de Republiek Cyprus in diens 
territoriale wateren, exclusieve 
economische zone en luchtruim;

Or. en

Amendement 252
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de regering van Turkije op 
aan het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos) 
zonder verdere vertraging te tekenen en te 
ratificeren en herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus volledig legitiem is;

19. dringt er bij de regering van Turkije op 
aan het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos), dat 
deel uitmaakt van het acquis 
communautaire, zonder verdere vertraging 
te tekenen en te ratificeren en herinnert 
eraan dat de exclusieve economische zone 
van de Republiek Cyprus volledig legitiem 
is;

Or. el

Amendement 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij Turkije op aan een 
einde te maken aan de belemmering van 
alle rechterlijke inspanningen en 
initiatieven van de Republiek Cyprus en 
buitenlandse bedrijven die in de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus boren op zoek naar gas 
en olie; dringt er bij Turkije op aan een 
einde te maken aan schendingen van het 
acquis communautaire en het 
internationaal recht van de Zee, hetgeen 
een onontbeerlijk deel vormt van zijn 
toetredingsonderhandelingen met de EU, 
en zich daarom te richten naar de regels 
en de rechterlijke en politieke status van 
een kandidaat-lidstaat die de in de 
Verdragen vastgelegde soevereine rechten 
van alle lidstaten ten volle moet 
eerbiedigen;
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Or. en

Amendement 254
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst op de noodzaak om, in het 
kader van de betrekkingen van goed 
nabuurschap en te midden van de 
economische crisis in Griekenland, op 
initiatief van Turkije te beginnen met de 
wederzijdse vermindering van de 
geldverslindende bewapeningswedloop 
zodat de nodige maatschappelijke 
middelen kunnen worden vrijgemaakt om 
de armoede te bestrijden, de werkloosheid 
terug te dringen en de steun aan 
economisch achtergestelden te verruimen.

Or. el

Amendement 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Turkse regering om 
zich te onthouden van dreigingen of 
maatregelen die indruisen tegen de 
soevereine rechten en de jurisdictie van de 
Republiek Cyprus in zijn territoriale 
wateren en de exclusieve economische 
zone;

Or. en
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Amendement 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing en de afgifte van een 
gezamenlijke verklaring, waarin de 
beginselen van het 
onderhandelingsproces onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad en de 
stichtende waarden en beginselen van de 
EU worden toegelicht; dringt er bij Turkije 
op aan onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; neemt kennis van 
de voorstellen van de regering van Cyprus 
om bovenstaande kwesties aan te pakken;
betreurt parallel hiermee de verwerping 
door Turkije van het voorstel van de 
regering van de Republiek Cyprus van 
2010, waarin met name was voorzien in 
de openstelling van de haven van 
Famagusta onder de auspiciën van de 
Europese Unie, om handelstransacties 
tussen de EU en de Turks-Cyprioten via 
de haven van Famagusta mogelijk te 
maken;

Or. en
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Amendement 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties 
aan te pakken;

20. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling, 
op grond van binnen de VN 
overeengekomen parameters van twee 
zones, twee gemeenschappen en politieke 
gelijkheid voor beide gemeenschappen; 
verzoekt Turkije actieve steun te blijven 
verlenen aan de onderhandelingen die zijn 
gericht op een eerlijke, alomvattende en 
levensvatbare oplossing, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de aanname van 
de Verordening inzake rechtstreekse 
handel mogelijk te maken, en de Turks-
Cyprioten zo toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven met de EU, op een wijze 
die voor alle partijen aanvaardbaar is en 
om een positief klimaat te scheppen voor 
een succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging;

Or. en

Amendement 258
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties 
aan te pakken;

20. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling, 
op grond van binnen de VN 
overeengekomen parameters van twee 
zones, twee gemeenschappen en politieke 
gelijkheid voor beide gemeenschappen; 
verzoekt Turkije steun te blijven verlenen 
aan de onderhandelingen die zijn gericht 
op een eerlijke, alomvattende en 
levensvatbare oplossing, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er alle 
partijen op aan onderhandelingen aan te 
gaan teneinde het vrij verkeer van 
goederen, diensten, kapitaal en personen 
te vergemakkelijken en 
eigendomskwesties op Cyprus op te 
lossen; dringt er bij Turkije op aan te 
beginnen met de terugtrekking van zijn 
troepen uit Cyprus en Varosha 1 over te 
dragen aan de VN, overeenkomstig 
Resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad; dringt er bij de Republiek 
Cyprus op aan de aanname van de 
Verordening inzake rechtstreekse handel2

mogelijk te maken, en de Turks-Cyprioten 
zo toe te staan rechtstreeks handel te 
drijven met de EU, op een wijze die voor 
alle partijen aanvaardbaar is en om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging; 

__________________
1 Deze tekst bevat een inhoudelijke fout: 
in VN-resolutie 550 wordt Turkije 
verzocht om zijn troepen terug te trekken 
uit Varosha, een wijk van de stad 
Famagusta. Famagusta kan in dit geval 
ook abusievelijk worden geïnterpreteerd 
als het volledige district. 
2 In 2004 heeft de EC een 
vrijhandelsovereenkomst met Noord-
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Cyprus voorgesteld, maar die werd 
vervolgens geblokkeerd in de Raad 
(hoewel het Verdrag van Lissabon 
ondertussen van kracht is geworden).

Or. en

Amendement 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke, democratische en 
levensvatbare regeling voor beide 
gemeenschappen in overeenstemming met 
protocol 10 en in lijn met de stichtende 
waarden en beginselen van de EU; 
verzoekt Turkije actieve steun te verlenen 
aan de onderhandelingen die zijn gericht 
op een eerlijke, alomvattende en 
levensvatbare oplossing, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN en 
met de positieve steun van de EU als 
katalysator, opdat de democratische 
waarden en beginselen volledig worden 
geëerbiedigd en geïntegreerd, en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan onmiddellijk te beginnen 
met de terugtrekking van zijn troepen uit 
Cyprus en de afgegrendelde stad
Famagusta over te dragen aan de 
rechtmatige inwoners en de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad, teneinde aldus de 
inspanningen voor een alomvattende 
oplossing te vergemakkelijken; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder het 
toezicht van de EU-douane open te stellen, 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
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voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over hereniging, 
en de Turks-Cyprioten toe te staan 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar is
en strookt met het internationale recht, 
het acquis communautaire en met de 
volledige eerbiediging van de soevereine 
rechten van de Republiek Cyprus, een 
lidstaat van de EU, zoals bepaald in 
protocol 10 en de Verdragen; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 260
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis
van een omvattende, eerlijke en 
levensvatbare regeling voor beide 
gemeenschappen en spoort de leiders van 
beide gemeenschappen ertoe aan om een 
consensus te bereiken over de verwachte 
gezamenlijke verklaringen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig het internationale recht 
en de desbetreffende resolutie van de VN-
Veiligheidsraad; dringt er bij Turkije op 
aan onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
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succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

de VN-Veiligheidsraad; herinnert aan het 
voorstel van de Republiek Cyprus om 
tegelijkertijd de haven van Famagusta 
onder de auspiciën van de EU open te 
stellen, teneinde een positief klimaat te 
scheppen voor een succesvolle afronding 
van de lopende onderhandelingen over 
hereniging, en beide gemeenschappen toe 
te staan rechtstreeks handel te drijven op 
een legale wijze die voor alle partijen 
aanvaardbaar is; neemt kennis van de 
voorstellen van de regering van Cyprus om 
bovenstaande kwesties aan te pakken;

Or. en

Amendement 261
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
waarin de zorgen en belangen van beide 
gemeenschappen worden erkend; verzoekt 
Turkije en Griekenland actieve steun te 
verlenen aan de onderhandelingen die zijn 
gericht op een eerlijke, alomvattende en 
levensvatbare oplossing, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er om 
het vertrouwen te herstellen bij Turkije op 
aan te beginnen met de terugtrekking van 
zijn troepen uit Cyprus en werk te maken 
van de overdracht van het afgegrendelde 
gebied rond Famagusta aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad en dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan om van zijn kant 
de haven van Famagusta onder het toezicht 
van de EU-douane open te stellen, en de 
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onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

Ercan-luchthaven als internationale 
luchthaven te laten fungeren met de door 
IATA en ICAO opgenomen en erkende 
codes, teneinde een positief klimaat te 
scheppen voor een succesvolle afronding 
van de lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de aanname van de 
Verordening inzake rechtstreeks handel 
mogelijk te maken om Turks-Cyprioten toe 
te staan rechtstreeks handel te drijven op 
een legale wijze die voor alle partijen 
aanvaardbaar is; neemt kennis van de 
voorstellen van de regering van Cyprus om 
een aantal van bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 262
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
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positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; is 
ingenomen met de voorstellen van de 
regering van Cyprus om bovenstaande 
kwesties aan te pakken; is voorts 
ingenomen met de tekenen van 
samenwerking van beide zijden;

Or. en

Amendement 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; steunt de 
inspanningen voor de heropening van de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
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handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

Or. fr

Amendement 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
volledige terugtrekking van zijn troepen uit 
Cyprus en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;
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Or. de

Amendement 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 
Turkije op aan te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

20. spreekt nogmaals zijn krachtige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; verzoekt 
Turkije actieve steun te verlenen aan de 
onderhandelingen die zijn gericht op een 
eerlijke, alomvattende en levensvatbare 
oplossing, onder auspiciën van de 
secretaris-generaal van de VN en 
overeenkomstig de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad en de 
stichtende waarden en beginselen van de 
EU; dringt er bij Turkije op aan 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 
en het afgegrendelde gebied rond 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen, teneinde een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 
handel te drijven op een legale wijze die 
voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 
kennis van de voorstellen van de regering 
van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 
te pakken;

Or. en
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Amendement 266
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat Turkije in 1974 
Cyprus is binnengevallen en sindsdien het 
noordelijk deel van het eiland bezet 
houdt; wijst erop dat Turkije Cyprus, en 
daarmee gedeeltelijk de EU, niet erkent;

Or. nl

Amendement 267
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is ingenomen met de gezamenlijke 
verklaring van burgemeester Alexis 
Galanos en burgemeester Oktay Kayalp 
van 10 december 2013 waarin zij hun 
duidelijke steun hebben uitgesproken voor 
een herenigd Famagusta;

Or. en

Amendement 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt Turkije geen nieuwe 
nederzettingen van Turkse burgers op het 
eiland te stichten, aangezien dit het 
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demografische evenwicht verder zou 
veranderen en de loyaliteit van de burgers 
jegens een toekomstige 
gemeenschappelijke staat op basis van een 
gemeenschappelijk verleden zou 
verminderen;

Or. en

Amendement 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt er bij de Turkse regering op 
aan de wettelijke verplichtingen die 
voortvloeien uit het acquis 
communautaire en met name uit de 
verklaring die de Europese Gemeenschap 
en haar lidstaten op 21 september 2005 
hebben uitgegeven, volledig na te komen;

Or. en

Amendement 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een afgegrendeld 
militair gebied in het noordelijke deel van 
Cyprus en spoort Turkije aan het comité 
voor onderzoekdoeleinden toegang te 
verlenen tot relevante archieven en 
militaire zones; vraagt bijzondere aandacht 

21. neemt kennis van het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een afgegrendeld 
militair gebied in het noordelijke deel van 
Cyprus en verzoekt Turkije het comité voor 
onderzoekdoeleinden toegang te verlenen 
tot relevante archieven en militaire zones
en verder de nodige maatregelen te treffen 
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voor het werk dat wordt verricht door het 
Comité vermiste personen;

in overeenstemming met de bevindingen 
van het EHRM met betrekking tot de 
humanitaire kwestie van de vermiste 
personen; vraagt bijzondere aandacht voor 
het werk dat wordt verricht door het 
Comité vermiste personen en verzoekt 
Turkije om zijn steentje bij te dragen om 
de procedures in een stroomversnelling te 
brengen;

Or. en

Amendement 271
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een 
afgegrendeld militair gebied in het 
noordelijke deel van Cyprus en spoort 
Turkije aan het comité voor 
onderzoekdoeleinden toegang te verlenen 
tot relevante archieven en militaire zones; 
vraagt bijzondere aandacht voor het werk 
dat wordt verricht door het Comité 
vermiste personen;

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot militaire zones 
in het noordelijke deel van Cyprus en 
spoort Turkije voorts aan het werk van het 
comité actief te blijven ondersteunen, 
bijvoorbeeld door het comité voor 
onderzoekdoeleinden toegang te verlenen 
tot relevante archieven en militaire zones; 
vraagt bijzondere aandacht voor het werk 
dat wordt verricht door het Comité 
vermiste personen;

Or. en

Amendement 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een afgegrendeld 
militair gebied in het noordelijke deel van 
Cyprus en spoort Turkije aan het comité 
voor onderzoekdoeleinden toegang te 
verlenen tot relevante archieven en 
militaire zones; vraagt bijzondere aandacht 
voor het werk dat wordt verricht door het 
Comité vermiste personen;

21. neemt nota van het besluit van Turkije 
om het Comité vermiste personen toegang 
te verschaffen tot een afgegrendeld militair 
gebied in het noordelijke deel van Cyprus 
en verzoekt Turkije het comité voor 
onderzoekdoeleinden volledige toegang te 
verlenen tot alle relevante archieven en 
militaire zones; vraagt bijzondere aandacht 
en eerbied voor het werk dat wordt verricht 
door het Comité vermiste personen;

Or. en

Amendement 273
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een afgegrendeld 
militair gebied in het noordelijke deel van 
Cyprus en spoort Turkije aan het comité 
voor onderzoekdoeleinden toegang te 
verlenen tot relevante archieven en 
militaire zones; vraagt bijzondere aandacht 
voor het werk dat wordt verricht door het 
Comité vermiste personen;

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een afgegrendeld 
militair gebied in het bezette gebied van 
Cyprus en verzoekt Turkije het comité voor 
onderzoekdoeleinden volledige toegang te 
verlenen tot alle relevante archieven en 
militaire zones; vraagt bijzondere aandacht 
voor het werk dat wordt verricht door het 
Comité vermiste personen;

Or. en

Amendement 274
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een afgegrendeld 
militair gebied in het noordelijke deel van 
Cyprus en spoort Turkije aan het comité 
voor onderzoekdoeleinden toegang te 
verlenen tot relevante archieven en 
militaire zones; vraagt bijzondere aandacht 
voor het werk dat wordt verricht door het 
Comité vermiste personen;

21. is ingenomen met het besluit van 
Turkije om het Comité vermiste personen 
toegang te verschaffen tot een afgegrendeld 
militair gebied in het noordelijke deel van 
Cyprus en spoort beide partijen aan het 
comité voor onderzoekdoeleinden toegang 
te verlenen tot relevante archieven en 
militaire zones; vraagt bijzondere aandacht 
voor het werk dat wordt verricht door het 
Comité vermiste personen;

Or. en

Amendement 275
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. betreurt het vestigingsbeleid van 
Turkije en roept Turkije op om 
overeenkomstig het Verdrag van Genève 
en de beginselen van het internationaal 
recht geen nieuwe nederzettingen van 
Turkse burgers op Cyprus te stichten, 
hetgeen het demografische evenwicht op 
het eiland verandert en een toekomstige 
oplossing verhindert;

Or. en

Amendement 276
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt Turkije om de huidige 
illegale nederzettingen op te heffen en in 
de toekomst geen nieuwe illegale 
nederzettingen van Turkse burgers op het 
eiland te stichten, aangezien dit de 
bestaande demografische verstoring en 
loyaliteit van de burgers op het eiland 
verder zou doen verslechteren; verzoekt 
Turkije om de kwestie aan te pakken 
overeenkomstig het Verdrag van Genève 
en de beginselen van het internationale 
recht;

Or. en

Amendement 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. vraagt Turkije de kwestie van de 
vestiging van Turkse burgers (kolonisten) 
op het eiland aan te pakken 
overeenkomstig het Verdrag van Genève 
en de beginselen van het internationaal 
recht; 

Or. en

Amendement 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. dringt er bij Turkije op aan ervoor 
te zorgen dat de rechten van alle 
ontheemde personen op Cyprus worden 
geëerbiedigd, inclusief die van de 
religieuze minderheden die hun religieuze 
rechten ongehinderd moeten kunnen 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. dringt er bij Turkije op aan 
concrete maatregelen te nemen om een 
einde te maken aan de vernietiging van 
het culturele en religieus erfgoed in het 
noordelijke deel van Cyprus en op die 
manier een waardevol onderdeel van de 
Europese beschaving en de 
wereldbeschaving te redden;

Or. en

Amendement 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt het belang van een 
coherente en alomvattende 
veiligheidsbenadering in het oostelijke 

Schrappen
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gedeelte van de Middellandse Zee en 
dringt er bij Turkije op aan een politieke 
dialoog tussen de EU en de NAVO 
mogelijk te maken door zijn veto op 
samenwerking tussen de EU en de NAVO, 
met inbegrip van Cyprus, op te heffen; 
roept tegelijkertijd de Republiek Cyprus 
op zijn veto op de deelname van Turkije 
aan het Europees defensieagentschap op 
te heffen;

Or. de

Amendement 281
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt het belang van een 
coherente en alomvattende 
veiligheidsbenadering in het oostelijke 
gedeelte van de Middellandse Zee en 
dringt er bij Turkije op aan een politieke 
dialoog tussen de EU en de NAVO 
mogelijk te maken door zijn veto op 
samenwerking tussen de EU en de NAVO, 
met inbegrip van Cyprus, op te heffen; 
roept tegelijkertijd de Republiek Cyprus 
op zijn veto op de deelname van Turkije 
aan het Europees defensieagentschap op 
te heffen;

Schrappen

Or. en

Amendement 282
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee, die als zodanig zou 
bijdragen tot een verbetering van de 
samenwerking tussen de EU en de NAVO, 
met name op het gebied van civiel 
crisisbeheer;

Or. en

Amendement 283
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
en alle andere partijen op aan een 
politieke dialoog tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van samenwerking 
tussen de EU en de NAVO ten aanzien
van Cyprus, mogelijk te maken, en roept 
bijgevolg de Republiek Cyprus op zijn veto 
op de deelname van Turkije aan het 
Europees defensieagentschap op te heffen 
en Turkijes naleving van zijn 
verplichtingen ten aanzien van dit 
agentschap mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen; verzoekt 
Turkije zijn standpunt nader af te 
stemmen op het gemeenschappelijke 
buitenlands- en veiligheidsstandpunt van 
de Europese Unie; verzoekt de Raad 
Buitenlandse Zaken en de Hoge 
Vertegenwoordiger om Turkije vaker te 
raadplegen; 

Or. en

Amendement 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
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NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen; is 
verheugd over de intentie van de 
Republiek Cyprus om deel te nemen aan 
het NAVO-programma "Partnerschap 
voor de Vrede", hetgeen een kentering 
teweeg kan brengen, en roept Turkije op 
een even constructieve houding aan te 
nemen;

Or. en

Amendement 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

22. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee; dringt er bij Turkije op 
aan een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen; roept tegelijkertijd de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen; is 
verheugd over de intentie van de regering 
van Cyprus om deel te nemen aan het 
NAVO-programma "Partnerschap voor 
de Vrede" en roept Turkije op een even 
constructieve houding aan te nemen;

Or. en
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Amendement 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij Turkije op aan om 
maatregelen te nemen tegen en een einde 
te maken aan de ecologische ramp die 
zich afspeelt op de berg Pentadaktylos als 
gevolg van ongereguleerde steenwinning;

Or. en

Amendement 288
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert Turkije eraan dat het 
arrest van het EHRM in de vierde 
interstatelijke zaak van Cyprus vs. Turkije 
niet beperkt is tot de kwestie van de 
vermiste personen; 

Or. en

Amendement 289
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. vraagt, ter bevordering van de 
democratische principes en 
overeenkomstig de artikelen 10, lid 2, en 
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14, lid 2, van het VEU, dat beide 
gemeenschappen in Cyprus 
vertegenwoordigd zijn in het Europees 
Parlement, met het voorbehoud dat, tot 
een alomvattende oplossing is bereikt, de 
Turks-Cyprioten worden 
vertegenwoordigd door waarnemers, op 
soortgelijke basis als bij de procedure die 
wordt gevolgd voor de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa, en 
wenst dat dit geen gevolgen heeft voor de 
begroting;

Or. en

Amendement 290
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
over te gaan tot een normalisering van hun
betrekkingen door de protocollen over de 
instelling van diplomatieke betrekkingen 
zonder voorafgaande voorwaarden te 
ratificeren, de grens open te stellen en hun 
betrekkingen actief te verbeteren, in het 
bijzonder wat grensoverschrijdende 
samenwerking en economische integratie
betreft;

23. dringt er bij Turkije op aan over te gaan 
tot een normalisering van zijn betrekkingen 
met Armenië door de protocollen over de 
instelling van diplomatieke betrekkingen 
zonder voorafgaande voorwaarden te 
ratificeren, de grens open te stellen en hun 
betrekkingen actief te verbeteren, in het 
bijzonder wat grensoverschrijdende 
samenwerking en de erkenning van de 
Armeense genocide betreft;

Or. en

Amendement 291
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. neemt nota van bepaalde 
onbezonnen irredentistische uitlatingen 
van premier Erdoğan en verzoekt de 
Turkse autoriteiten zich te onthouden van 
provocerende retoriek ten aanzien van 
regio's in buurlanden die de goede 
nabuurschapsbetrekkingen met de EU-
lidstaten zou destabiliseren, of ten aanzien 
van bepaalde landen in de Westelijke 
Balkan;

Or. bg

Amendement 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Turkse regering op de 
Armeense genocide van de jaren 1915 en 
1916, waarbij volgens wetenschappelijk 
onderzoek meer dan 1,5 miljoen 
slachtoffers zijn gevallen, te erkennen;

Or. de

Amendement 293
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept Turkije op grotere 
inspanningen te leveren om goede 
nabuurschapsbetrekkingen met de andere 
Balkanlanden te bevorderen en geen 
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officiële standpunten in te nemen die in 
strijd zijn met het EU-lidmaatschap, de 
nationale waardigheid kwetsen en 
afbreuk doen aan de soevereiniteit en 
de territoriale integriteit van buurlanden; 

Or. bg

Amendement 294
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de EU, met name onder 
het Griekse voorzitterschap, de regeringen 
van Turkije en Griekenland en van de 
Republiek Cyprus en van Noord-Cyprus 
onder de auspiciën van de VN om samen 
te werken aan een oplossing voor het 
Cypriotische probleem, waarbij zij in het 
achterhoofd dienen te houden dat als deze 
kwestie niet opgelost raakt, dit ernstige 
gevolgen heeft voor de betrekkingen 
tussen de EU en Turkije;

Or. en

Amendement 295
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Bevordering van de samenwerking tussen 
de EU en Turkije

Het falen van Turkije 4: bevordering van 
de samenwerking tussen de EU en Turkije

Or. nl
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Amendement 296
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Bevordering van de samenwerking tussen 
de EU en Turkije

Samenwerking tussen de EU en Turkije

Or. de

Amendement 297
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat deze weigering grote gevolgen blijft 
hebben voor het onderhandelingsproces;

24. betreurt dat Turkije het aanvullend 
protocol bij de associatieovereenkomst 
EG-Turkije ten opzichte van alle lidstaten
niet heeft uitgevoerd; herinnert eraan dat 
het uitblijven van een oplossing voor de 
Cypriotische kwestie gevolgen blijft 
hebben voor de betrekkingen tussen de 
EU en Turkije en verzoekt alle betrokken 
partijen daarom om samen te werken aan 
een oplossing;

Or. en

Amendement 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt de weigering van Turkije te 24. betreurt de weigering van Turkije te 
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voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat deze weigering grote gevolgen blijft 
hebben voor het onderhandelingsproces;

voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; roept Turkije 
op het embargo op schepen en vliegtuigen 
van de Republiek Cyprus op te heffen 
door zijn havens en luchthavens open te 
stellen; verzoekt de Turkse regering om 
het aanvullend protocol onverwijld op 
volledige, niet-discriminatoire wijze uit te 
voeren; herinnert eraan dat deze weigering 
ingrijpende gevolgen blijft hebben voor het 
onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat deze weigering grote gevolgen blijft 
hebben voor het onderhandelingsproces;

24. betreurt dat Turkije ondanks 
herhaaldelijke oproepen niet heeft 
voldaan aan zijn verplichtingen zoals 
beschreven in de Verklaring van de 
Europese Gemeenschap en haar lidstaten 
van 21 september 2005 en heeft geweigerd 
te voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat zulke niet-naleving en de weigering 
om de Republiek Cyprus te erkennen 
grote gevolgen blijft hebben voor het 
onderhandelingsproces; betreurt 
verklaringen, bedreigingen en 
maatregelen van Turkse ambtenaren 
tegen een lidstaat of bronnen van wrijving 
of maatregelen die afbreuk kunnen doen 
aan de goede nabuurschapsbetrekkingen 
en de vreedzame beslechting van 
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geschillen ten zeerste; dringt er daarom 
bij Turkije op aan om zijn verplichtingen 
na te komen en het protocol onverwijld 
volledig uit te voeren;

Or. en

Amendement 300
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat deze weigering grote gevolgen blijft
hebben voor het onderhandelingsproces;

24. dringt er in ruil voor de 
vertrouwensbevorderende maatregelen in 
de zin van (het gewijzigde) lid 20 
hierboven bij Turkije op aan te voldoen 
aan zijn verplichting van een volledige, 
niet-discriminatoire uitvoering van het 
aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten, aangezien dit 
grote gevolgen zou hebben voor het 
onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 

24. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
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dat deze weigering grote gevolgen blijft 
hebben voor het onderhandelingsproces;

dat deze weigering werkelijke vooruitgang 
in het onderhandelingsproces feitelijk 
onmogelijk maakt;

Or. it

Amendement 302
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat deze weigering grote gevolgen blijft 
hebben voor het onderhandelingsproces;

24. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten en het feit dat 
de Europese Unie nog steeds niet alle 
nodige stappen heeft ondernomen om een 
einde te maken aan de afzondering van de 
Turks-Cyprioten, zoals bepaald in de 
conclusies van de EU-Raad van 26 april 
2004; herinnert eraan dat deze weigering 
grote gevolgen blijft hebben voor het 
onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is buitengewoon teleurgesteld over 
het besluit van Turkije om vergaderingen 
en contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU 
(in de tweede helft van 2012) te mijden, en 



PE526.339v01-00 68/89 AM\1015246NL.doc

NL

is van mening dat Turkije een belangrijke 
kans heeft gemist om een proces van 
toenadering en normalisering van de 
betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader; 
herinnert eraan dat de erkenning van alle 
lidstaten van de EU een noodzakelijke 
component van het toetredingsproces is; 
dringt er daarom bij Turkije op aan om 
zijn betrekkingen met alle lidstaten van de 
EU zo snel mogelijk te normaliseren en 
onder meer zijn veto tegen het 
lidmaatschap van bepaalde EU-lidstaten 
van verschillende internationale 
organisaties op te heffen;

Or. en

Amendement 304
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. Juicht het toe dat er tussen de 
Europese Unie en Turkije een 
overeenkomst is gesloten betreffende de 
overname van illegale immigranten, en 
dringt aan op volledige toepassing ervan 
voor alle lidstaten. Vindt het 
betreurenswaardig dat Turkije niet bereid 
is om deze overeenkomst toe te passen in 
de Republiek Cyprus en de Republiek 
Cyprus nog steeds niet erkent als 
gelijkwaardige lidstaat van de Europese
Unie;

Or. el
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Amendement 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. betreurt de annulering van de 70e

vergadering van het gemengd 
parlementair comité door Turkije en de 
nadelige gevolgen daarvan voor de 
interparlementaire politieke dialoog; 
merkt op dat er geen sancties zijn
opgelegd voor deze weigering;

Or. en

Amendement 306
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. onderstreept het belang van 
alomvattende monitoring van de 
tenuitvoerlegging van het instrument voor 
pretoetredingssteun aan Turkije, om 
prioriteit te geven aan doelstellingen en 
projecten die volledig in overeenstemming 
zijn met de toetredingscriteria voor 
Turkije;

Or. en

Amendement 307
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25



PE526.339v01-00 70/89 AM\1015246NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen;

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU
is, terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen en dringt er bij Turkije op aan 
om de resterende belemmeringen voor het 
vrije verkeer van goederen weg te nemen;

Or. en

Amendement 308
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen;

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen; verzoekt Turkije om alle 
verplichtingen die het in het kader van de 
douane-unie is aangegaan na te komen 
door alle beperkingen op het vrije verkeer 
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van goederen weg te nemen;

Or. en

Amendement 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen;

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen; vraagt de Europese 
Commissie om Turkije op de hoogte te 
blijven houden over onderhandelingen in 
verband met de ondertekening van 
vrijhandelsovereenkomsten met derde 
landen;

Or. fr

Amendement 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
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vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen;

vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen; verzoekt de Commissie om op 
zoek te gaan naar innovatieve manieren 
om Turkije te betrekken bij 
handelsonderhandelingen van de EU met 
derde landen die gevolgen zullen hebben 
voor Turkije;

Or. en

Amendement 311
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; is verheugd dat de 
Commissie de douane-unie tussen de EU 
en Turkije voortdurend evalueert teneinde 
de gevolgen ervan voor beide partijen en 
eventuele aanpassingen ervan te 
beoordelen;

25. wijst erop dat Turkije nog altijd de op 
vijf na grootste handelspartner van de EU, 
terwijl de EU voor Turkije de grootste 
handelspartner vormt, waarbij 38 % van de 
totale Turkse handel naar de EU gaat en 
71 % van de directe buitenlandse 
investeringen in Turkije uit de EU 
afkomstig zijn; merkt op dat Turkije 
vanwege deze onderlinge afhankelijkheid 
op het gebied van handel de gevolgen 
voelt van de handelsovereenkomsten die 
de EU sluit met derde landen, terwijl het 
niet deelneemt aan de onderhandelingen 
over die overeenkomsten, en wijst er 
daarom op dat de EU rekening dient te 
houden met de zorgen van Turkije; is 
verheugd dat de Commissie de douane-
unie tussen de EU en Turkije voortdurend 
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evalueert teneinde de gevolgen ervan voor 
beide partijen en eventuele aanpassingen 
ervan te beoordelen;

Or. en

Amendement 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst op het belang van 
vrijhandelsovereenkomsten om mondiale 
waardeketens tot stand te brengen en het 
mondiale concurrentievermogen van de 
EU te stimuleren; verzoekt de Commissie 
om een omvattende dialoog en 
samenwerking met Turkije tot stand te 
brengen rond de onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten met derde 
landen, om ten volle van deze 
overeenkomsten te kunnen profiteren, 
gezien de hoge mate van economische en 
industriële integratie van de EU en 
Turkije en gezien de verplichting om een 
gemeenschappelijk handelsbeleid te 
voeren binnen de douane-unie dat 
voorschrijft dat de partijen dezelfde 
preferentiële handelsregelingen dienen te 
hanteren;

Or. en

Amendement 313
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat het belangrijk is dat 
Turkije samenwerkt met de EU in de strijd 
tegen internationale corruptie en 
witwaspraktijken;

Or. en

Amendement 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. verzoekt de Commissie om te 
zorgen voor een betere coördinatie met 
Turkije in de TTIP-onderhandelingen om 
het gezamenlijke economische potentieel 
van de EU en Turkije ten volle te kunnen 
benutten;

Or. en

Amendement 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. merkt op dat de beperkingen op 
het vervoer over de weg tussen de EU en 
Turkije een belemmering kunnen vormen 
voor de verdere ontwikkeling van de 
bilaterale handel tussen de partijen; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
Turkije om een voor alle partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden voor die 
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problemen;

Or. en

Amendement 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quinquies. merkt op dat de nauwere 
betrokkenheid van Turkije bij de 
besluitvormingsmechanismen van de EU 
op gebieden die verband houden met de 
douane-unie, en met name bij de 
uitwerking van het gemeenschappelijke 
handelsbeleid, de tenuitvoerlegging van 
de EU-wetgeving die relevant is voor de 
douane-unie door Turkije zou kunnen 
bevorderen;

Or. en

Amendement 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten 
inzake energie- en klimaatefficiëntie 
moeten worden aangepakt;

Schrappen

Or. de
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Amendement 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten 
inzake energie- en klimaatefficiëntie 
moeten worden aangepakt;

26. is ingenomen met de samenwerking 
tussen de EU en Turkije op een aantal 
belangrijke vlakken met betrekking tot 
groene energie en verzoekt Turkije om 
zich ertoe te verbinden om prioriteiten 
inzake energie- en klimaatefficiëntie aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten 
inzake energie- en klimaatefficiëntie 
moeten worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, een samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
energie moet worden overwogen; 
onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt;

Or. fr

Amendement 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten 
inzake energie- en klimaatefficiëntie 
moeten worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie dienen te
worden aangepakt;

Or. en

Amendement 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt en de overvloedige 
aanwezigheid van hernieuwbare 
energiebronnen, moet worden overwogen 
de onderhandelingen over hoofdstuk 15 
betreffende energie te openen; onderstreept 
dat prioriteiten inzake klimaatverandering, 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie en de wederzijdse voordelen 
van een koppeling tussen de 
elektriciteitstransmissienetwerken van de 
EU en Turkije moeten worden aangepakt, 
met name aangezien verwacht wordt dat 
de vraag naar energie in Turkije de 
komende decennia aanzienlijk zal 
toenemen;

Or. en
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Amendement 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt; vraagt Turkije zo snel 
mogelijk een doelstelling voor de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen voor te leggen; dringt er 
bij Turkije op aan af te zien van de 
uitsluiting van grote projecten zoals de 
derde luchthaven van Istanbul, de derde 
brug of de projecten voor kerncentrales 
van de richtlijn betreffende 
milieueffectrapportage; neemt kennis van 
de tenuitvoerlegging van Wet 6446 
betreffende de elektriciteitsmarkt, maar 
betreurt de invoering van een tijdelijk 
artikel dat particuliere en 
overheidsbedrijven die elektriciteit 
produceren, ontheft van de naleving van 
de milieuwetgeving tot 2018; dringt er bij 
Turkije op aan te zorgen voor een 
evenwichtigere energiemix ten gunste van 
hernieuwbare energie, daar het land 
beschikt over overvloedige hernieuwbare 
energiebronnen, en verzoekt de Europese 
Commissie een prioriteit te maken van de 
financiering van projecten voor 
hernieuwbare energie en het 
elektriciteitsnet in Turkije;

Or. fr

Amendement 323
Takis Hadjigeorgiou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen, op voorwaarde dat Turkije zich er 
eerst toe verbindt de soevereine rechten 
van alle lidstaten, met inbegrip van het 
recht van de Republiek Cyprus op een 
exclusieve economische zone in de zin van 
Unclos, volledig te respecteren, en de in 
het onderhandelingskader vastgelegde 
verplichtingen op het gebied van goede 
nabuurschapsbetrekkingen en de 
vreedzame beslechting van geschillen na 
te komen; onderstreept dat prioriteiten 
inzake energie- en klimaatefficiëntie 
moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 324
Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt, als de Turkse regering 
zich er tenminste toe zou verbinden om de 
soevereine rechten van zijn buurlanden 
niet langer te schenden en het VN-
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Verdrag inzake het recht van de zee 
volledig te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 325
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten 
inzake energie- en klimaatefficiëntie 
moeten worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, opening van de 
onderhandelingen over hoofdstuk 15 
betreffende energie een prioriteit moet 
zijn; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt;

Or. en

Amendement 326
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; onderstreept dat prioriteiten inzake 
energie- en klimaatefficiëntie moeten 
worden aangepakt;

26. is van mening dat, gezien de 
strategische rol van Turkije als 
energieknooppunt, moet worden 
overwogen de onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 betreffende energie te 
openen; wijst erop dat het belangrijk is om 
Turkije te betrekken bij de uitwerking van 
het Europese energiebeleid; onderstreept 
dat prioriteiten inzake energie- en 
klimaatefficiëntie moeten worden 
aangepakt;
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Or. en

Amendement 327
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. neemt nota van de sterkere 
inmenging van Turkije in Zuidoost-
Europa, met name in Bosnië en 
Herzegovina, en spoort de Turkse 
overheid ertoe aan haar standpunt in lijn 
te brengen met dat van het GVBV van de 
EU, om diplomatieke activiteiten te 
coördineren met de HR/VP en om de 
samenwerking met de lidstaten van de EU 
verder te versterken; 

Or. en

Amendement 328
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen 
en de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken;
is van oordeel dat de EU en Turkije er 

27. verzoekt om een onmiddellijke 
beslechting van het conflict in Syrië in 
overeenstemming met de legitieme eisen 
van het Syrische volk van democratie, 
vrijheid, waardigheid en politiek 
pluralisme binnen de territoriale 
integriteit en nationale eenheid van Syrië; 
uit zijn grote bezorgdheid over de 
verslechterende humanitaire situatie in 
Syrië en de dringende behoefte aan 
onmiddellijke, onbelemmerde toegang 
voor humanitaire hulp in het hele land; is 
ingenomen met de sleutelrol die Turkije
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actief naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

speelt in de regio en op het internationale 
toneel om het lijden van de Syrische 
bevolking te verzachten door meer dan 
600 000 Syriërs op te vangen op zijn 
grondgebied en tevens tegemoet te komen 
aan de behoeften van de interne 
ontheemden via grensoverschrijdende 
operaties; dringt er bij de internationale 
gemeenschap op aan om haar bilaterale 
bijdragen aan de buurlanden te verhogen 
in overeenstemming met het beginsel van 
verdeling van de lasten;

Or. en

Amendement 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; dringt er bij 
Turkije op aan zijn grenzen te controleren 
teneinde de binnenkomst van strijders en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te 
verhinderen; juicht de rol van Turkije in 
de ondersteuning van de democratische 
oppositie in Syrië toe; is van oordeel dat de 
EU en Turkije er actief naar moeten 
streven een gemeenschappelijke 
strategische visie te ontwikkelen om een 
politieke oplossing voor Syrië te 
bevorderen en politieke en economische 
stabiliteit in de regio te ondersteunen, met 
bijzondere aandacht voor Jordanië, 
Libanon en Irak;

Or. fr
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Amendement 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren en de 
binnenkomst van strijders die betrokken 
zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te voorkomen; 
is van oordeel dat de EU en Turkije er 
actief naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon, Iran en Irak;

Or. en

Amendement 331
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
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binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU,Turkije en andere 
regionale en internationale 
belanghebbenden er actief naar moeten 
streven een gemeenschappelijke 
strategische visie te ontwikkelen om 
onverwijld een politieke oplossing voor 
Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

Or. en

Amendement 332
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van zulke strijders te 
voorkomen en de levering van wapens aan 
groepen waarvan het waarschijnlijk wordt 
geacht dat zij betrokken zijn bij 
systematische mensenrechtenschendingen, 
te beperken; is van oordeel dat de 
EU,Turkije, het VK, Frankrijk en de VS er 
samen met andere belangrijke 
internationale partners actief naar moeten 
streven een gemeenschappelijke 
strategische visie te ontwikkelen om een 
politieke oplossing voor Syrië te 
bevorderen en politieke en economische 
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voor Jordanië, Libanon en Irak; stabiliteit in de regio te ondersteunen, met 
bijzondere aandacht voor Jordanië, 
Libanon en Irak;

Or. en

Amendement 333
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; is bezorgd over 
de sociale en economische last die deze 
vluchtelingen opleveren, met name voor 
de nabijgelegen steden in Turkije; vraagt 
de internationale gemeenschap, de EU en 
de lidstaten in reactie op deze 
uitzonderlijke humanitaire crisis verder 
steun te blijven verlenen en zich ertoe te 
verbinden de buurlanden van Syrië, 
waaronder Turkije, effectief bij te staan;
wijst erop dat een groot aantal buitenlandse 
strijders in Syrië het land via Turkije 
binnenkomt en dringt er bij Turkije op aan 
de grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

Or. en
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Amendement 334
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; is bezorgd over 
de sociale en economische last die deze 
vluchtelingen opleveren, met name voor 
de nabijgelegen steden in Turkije, wijst 
erop dat een groot aantal buitenlandse 
strijders in Syrië het land via Turkije 
binnenkomt en dringt er bij Turkije op aan 
de grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

Or. en

Amendement 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 



AM\1015246NL.doc 87/89 PE526.339v01-00

NL

aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan islamistische
groepen waarvan het waarschijnlijk wordt 
geacht dat zij betrokken zijn bij 
systematische mensenrechtenschendingen, 
te beperken; is van oordeel dat de EU en 
Turkije er actief naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

Or. de

Amendement 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan Syrische vluchtelingen; wijst erop dat 
een groot aantal buitenlandse strijders in 
Syrië het land via Turkije binnenkomt en 
dringt er bij Turkije op aan de 
grensbewaking op te voeren, de 
binnenkomst van strijders te voorkomen en 
de levering van wapens aan groepen 
waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 
dat zij betrokken zijn bij systematische 
mensenrechtenschendingen, te beperken; is 
van oordeel dat de EU en Turkije er actief 
naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 

27. is ingenomen met de Turkse inzet bij 
de verstrekking van humanitaire bijstand 
aan bijna één miljoen Syrische 
vluchtelingen; wijst erop dat een groot 
aantal buitenlandse strijders in Syrië het 
land via Turkije binnenkomt en dringt er 
bij Turkije op aan de grensbewaking op te 
voeren, de binnenkomst van strijders te 
voorkomen en de levering van wapens aan 
groepen waarvan het waarschijnlijk wordt 
geacht dat zij betrokken zijn bij 
systematische mensenrechtenschendingen, 
te beperken; is van oordeel dat de EU en 
Turkije er actief naar moeten streven een 
gemeenschappelijke strategische visie te 
ontwikkelen om een politieke oplossing 
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voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

voor Syrië te bevorderen en politieke en 
economische stabiliteit in de regio te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor Jordanië, Libanon en Irak;

Or. en

Amendement 337
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is niet bereid te aanvaarden dat 
Turkije inmiddels het hoogste aantal 
journalisten ter wereld gevangen houdt, 
wat heeft geleid tot intimidatie en 
zelfcensuur van de media; roept de 
Commissie en de Raad van Ministers op 
Turkije een korte termijn op te leggen 
voor de intrekking van deze grootschalige 
beperking van de vrijheid van de media 
en, indien Turkije dit weigert, terstond de 
toetredingsonderhandelingen te 
beëindigen;

Or. de

Amendement 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt het volgende Parlement 
en de Commissie om de integriteit en de 
haalbaarheid van het "langdurige en 
open" toetredingsproces dat de EU en 
Turkije jaren geleden hebben opgestart te
evalueren en om in het licht van die 
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evaluatie te overwegen of een alternatieve 
vorm van toetreding, die misschien geen 
volledig lidmaatschap omvat, geen 
realistischere doelstelling zou zijn, op zijn 
minst op de middellange termijn;

Or. en


