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Amendement 1
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 
18 juni 1987 (A2-33/87),

Or. it

Amendment 2
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn vorige 
resolutie van 21 september 2010 over 
handels- en economische betrekkingen 
met Turkije,

Or. en

Amendement 3
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn verslag van 
21 september 2010 over de handels- en 
economische betrekkingen met Turkije,

Or. en
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Amendement 4
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 14 december 2010,

Or. en

Amendement 5
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Europese 
Raad van december 2010 over uitbreiding,

Or. el

Amendement 6
Richard Howitt, Raimon Obiols, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na goedkeuring van 
het kader voor onderhandelingen door de 
Raad op 3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat de opening van 
deze onderhandelingen het beginpunt 
vormt van een langdurig proces met een 
open einde,

A. overwegende dat na goedkeuring van 
het kader voor onderhandelingen door de 
Raad op 3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat de opening van 
deze onderhandelingen het beginpunt 
vormt van een langdurig proces met een 
open einde, met als gemeenschappelijk 
doel het volledige EU-lidmaatschap zodra 
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aan de lidmaatschapscriteria is voldaan,

Or. en

Amendement 7
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na goedkeuring van 
het kader voor onderhandelingen door de 
Raad op 3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat de opening van 
deze onderhandelingen het beginpunt 
vormt van een langdurig proces met een 
open einde,

A. overwegende dat na goedkeuring van 
het kader voor onderhandelingen door de 
Raad op 3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen over het 
lidmaatschap van Turkije werden 
geopend, en dat de opening van deze 
onderhandelingen het beginpunt vormt van 
een langdurig proces met een open einde,

Or. en

Amendement 8
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Andrew Duff, Anneli 
Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na goedkeuring van 
het kader voor onderhandelingen door de 
Raad op 3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat de opening van 
deze onderhandelingen het beginpunt 
vormt van een langdurig proces met een 
open einde,

A. overwegende dat na goedkeuring van 
het kader voor onderhandelingen door de 
Raad op 3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat de opening van 
deze onderhandelingen het beginpunt blijft
van een langdurig proces met een open 
einde,

Or. en
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Amendement 9
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich heeft 
verbonden tot hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en een 
geleidelijke aanpassing aan de EU, en 
overwegende dat deze inspanningen 
moeten worden beschouwd als een kans 
voor Turkije zelf om te moderniseren, 

B. overwegende dat Turkije zich heeft 
verbonden tot hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en een 
geleidelijke aanpassing aan de EU, en 
overwegende dat deze inspanningen 
moeten worden beschouwd als een kans 
voor Turkije zelf om verder te 
moderniseren,

Or. en

Amendement 10
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
onderhandelingshoofdstukken waarvoor 
de technische voorbereidingen zijn 
afgerond, onverwijld volgens de 
vastgestelde procedures en in 
overeenstemming met het 
onderhandelingskader moeten worden 
geopend,

Or. en

Amendement 11
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de schending van 
eigendoms- en erfrechten een overtreding 
vormt van artikel 1 van het Aanvullend 
Protocol nr. 1 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens,

Or. el

Amendement 12
Richard Howitt, Raimon Obiols, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het volledig voldoen 
aan alle criteria van Kopenhagen en het 
vermogen om te integreren in de EU, in 
overeenstemming met de conclusies van 
de Europese Raad van december 2006, de 
basis blijven voor toetreding tot de EU, een 
gemeenschap die is gebaseerd op gedeelde 
waarden,

C. overwegende dat het volledig voldoen 
aan alle criteria van Kopenhagen de basis 
blijft voor toetreding tot de EU, een 
gemeenschap die is gebaseerd op gedeelde 
waarden,

Or. en

Amendement 13
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het volledig voldoen 
aan alle criteria van Kopenhagen en het 
vermogen om te integreren in de EU, in 
overeenstemming met de conclusies van 
de Europese Raad van december 2006, de 

C. overwegende dat het volledig voldoen 
aan alle criteria van Kopenhagen de basis 
blijft voor toetreding tot de EU, een 
gemeenschap die is gebaseerd op gedeelde 
waarden,
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basis blijven voor toetreding tot de EU, een 
gemeenschap die is gebaseerd op gedeelde 
waarden,

Or. en

Amendement 14
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
onderhandelingshoofdstukken waarvoor 
de technische voorbereidingen zijn 
afgerond, moeten worden geopend om de 
mogelijkheid te scheppen voor een 
constructieve dialoog en vooruitgang van 
Turkije bij de volledige implementatie van 
het EU-acquis,

Or. en

Amendement 15
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie heeft 
geconcludeerd dat Turkije in 2010 zijn 
politieke hervormingsproces heeft 
voortgezet, maar dat het gebrek aan 
dialoog en compromisbereidheid tussen 
de voornaamste politieke partijen een 
negatieve uitwerking heeft op de 
betrekkingen tussen de belangrijkste 
politieke instellingen, en de politieke 
hervormingen vertraagt,

D. overwegende dat de Commissie heeft 
geconcludeerd dat Turkije in 2010 zijn 
politieke hervormingsproces heeft 
voortgezet, 
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Or. sl

Amendement 16
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie heeft 
geconcludeerd dat Turkije in 2010 zijn 
politieke hervormingsproces heeft 
voortgezet, maar dat het gebrek aan 
dialoog en compromisbereidheid tussen de 
voornaamste politieke partijen een 
negatieve uitwerking heeft op de 
betrekkingen tussen de belangrijkste 
politieke instellingen, en de politieke 
hervormingen vertraagt,

D. overwegende dat de Commissie heeft 
geconcludeerd dat Turkije in 2010 zijn 
politieke hervormingsproces heeft 
voortgezet, maar dat het gebrek aan 
dialoog en compromisbereidheid tussen de 
voornaamste politieke partijen een 
negatieve uitwerking heeft op de 
betrekkingen tussen de belangrijkste 
politieke instellingen en de politieke 
hervormingen,

Or. en

Amendement 17
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkije, voor het 
vijfde opeenvolgende jaar, nog steeds geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij,

E. overwegende dat Turkije, voor het 
vijfde opeenvolgende jaar, nog steeds geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij;
overwegende dat tezelfdertijd de Europese 
Unie geen einde heeft gemaakt aan de 
geïsoleerde positie van de Turks-
Cypriotische gemeenschap, in 
overeenstemming met de conclusies van 
de Raad algemene zaken van 26 april 
2004,
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Or. en

Amendement 18
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Metin Kazak, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkije, voor het 
vijfde opeenvolgende jaar, nog steeds geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij,

E. overwegende dat Turkije, voor het 
vijfde opeenvolgende jaar, nog steeds geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij;
overwegende dat tezelfdertijd het besluit 
van de Raad van de EU van 26 april 2004 
over Noord-Cyprus nog altijd niet is 
uitgevoerd; 

Or. en

Amendement 19
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat voor verschillende 
onderhandelingshoofdstukken de 
technische voorbereidingen zijn afgerond 
en dat deze derhalve zonder verder uitstel 
kunnen worden geopend, 

Or. en
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Amendement 20
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Turkse premier 
Erdoğan het vredesmonument in Kars 
"monsterlijk" heeft genoemd en het met 
de steun van de minister van Buitenlandse 
zaken Davutoğlu verwijderd tracht te 
krijgen, 

Or. en

Amendement 21
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat openbare kritiek 
van vicepremier Arinc op een populaire 
TV-serie, waarin hij er bezwaar tegen 
maakt dat Sultan Süleyman de 
Prachtlievende wordt afgeschilderd als 
een dronkaard die er concubines op na 
houdt, ertoe heeft geleid dat de serie 
beboet is,

Or. en

Amendement 22
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de burgers en het maatschappelijk 1. prijst de burgers en het maatschappelijk 
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middenveld van Turkije voor hun steun 
voor verdere democratisering van het land 
en voor hun engagement ten aanzien van 
een open en pluralistische samenleving; 

middenveld van Turkije voor hun steun 
voor verdere democratisering van het land 
en voor hun engagement ten aanzien van 
een open en pluralistische samenleving; 
verzoekt de EU-instellingen en EU-
lidstaten alle EU-instrumenten van het 
uitbreidingsbeleid voor kandidaat-
lidstaten ten volle voor dit doel te 
benutten;

Or. en

Amendement 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de burgers en het maatschappelijk 
middenveld van Turkije voor hun steun 
voor verdere democratisering van het land 
en voor hun engagement ten aanzien van 
een open en pluralistische samenleving;

1. neemt nota van de inspanningen van 
individuele burgers en het maatschappelijk 
middenveld van Turkije die streven naar 
versterking van het 
democratiseringsproces in het land en van
hun engagement ten aanzien van een open 
en pluralistische samenleving;

Or. de

Amendement 24
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op de langzame vorderingen 
van Turkije met betrekking tot 
hervormingen en herinnert eraan dat de 
Turkse regering zich ertoe verbonden 
heeft omvattende hervormingen door te 
voeren om te voldoen aan de criteria van 
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Kopenhagen alsook om het land te 
moderniseren; dringt er bij de regering op 
aan haar inspanningen op dit gebied te 
vergroten; 

Or. en

Amendement 25
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. neemt nota van het vijfde 
voortgangsverslag van de Europese 
Commissie over de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
en prijst Turkije met de hernieuwde 
vooruitgang die het heeft geboekt met 
betrekking tot de toetredingscriteria en de 
verplichtingen van het lidmaatschap; 

Or. en

Amendement 26
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen en 
het gebrek aan bereidheid van de regering 
en de oppositie om te streven naar 
consensus over belangrijke hervormingen; 
verzoekt de regering met klem de politieke 
pluraliteit in overheidsinstellingen te 
vergroten door de oppositie te laten delen 
in de verantwoordelijkheid voor de 
modernisering en democratisering van de 

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen en 
het gebrek aan bereidheid van de regering 
en de oppositie om te streven naar 
consensus over belangrijke hervormingen; 
verzoekt alle politieke actoren, de regering 
en de oppositie met klem samen te werken 
om de politieke pluraliteit in 
overheidsinstellingen te vergroten en de 
modernisering en democratisering van de 
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staat en de samenleving; verzoekt alle 
oppositieleden een opbouwende bijdrage te 
leveren aan het hervormingsproces;

staat en de samenleving te bevorderen; 
verzoekt alle oppositieleden een 
opbouwende bijdrage te leveren aan het 
hervormingsproces;

Or. en

Amendement 27
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen en 
het gebrek aan bereidheid van de regering 
en de oppositie om te streven naar 
consensus over belangrijke hervormingen; 
verzoekt de regering met klem de politieke 
pluraliteit in overheidsinstellingen te 
vergroten door de oppositie te laten delen 
in de verantwoordelijkheid voor de 
modernisering en democratisering van de 
staat en de samenleving; verzoekt alle 
oppositieleden een opbouwende bijdrage te 
leveren aan het hervormingsproces;

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen, 
het gebrek aan vertrouwen in de 
instellingen en het gebrek aan bereidheid 
van de regering en de oppositie om te 
streven naar consensus over belangrijke 
hervormingen; verzoekt de regering met 
klem de politieke pluraliteit in 
overheidsinstellingen te vergroten door de 
oppositie te laten delen in de 
verantwoordelijkheid voor de 
modernisering en democratisering van de 
staat en de samenleving; verzoekt alle 
oppositieleden een opbouwende bijdrage te 
leveren aan het hervormingsproces;

Or. en

Amendement 28
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen en 
het gebrek aan bereidheid van de regering 

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen en 
het gebrek aan bereidheid van de regering 
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en de oppositie om te streven naar 
consensus over belangrijke hervormingen; 
verzoekt de regering met klem de politieke 
pluraliteit in overheidsinstellingen te 
vergroten door de oppositie te laten delen 
in de verantwoordelijkheid voor de 
modernisering en democratisering van de 
staat en de samenleving; verzoekt alle 
oppositieleden een opbouwende bijdrage te 
leveren aan het hervormingsproces;

en de oppositie om te streven naar 
consensus over belangrijke hervormingen 
die nodig zijn; verzoekt de regering 
daarom met klem de politieke pluraliteit in 
overheidsinstellingen te vergroten door de 
oppositie te laten delen in de 
verantwoordelijkheid voor de 
modernisering en democratisering van de 
staat en de samenleving; verzoekt alle 
oppositieleden een opbouwende bijdrage te 
leveren aan het hervormingsproces;

Or. de

Amendement 29
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, 
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen en 
het gebrek aan bereidheid van de regering 
en de oppositie om te streven naar 
consensus over belangrijke hervormingen; 
verzoekt de regering met klem de politieke 
pluraliteit in overheidsinstellingen te 
vergroten door de oppositie te laten delen 
in de verantwoordelijkheid voor de 
modernisering en democratisering van de 
staat en de samenleving; verzoekt alle 
oppositieleden een opbouwende bijdrage te 
leveren aan het hervormingsproces;

2. maakt zich zorgen over de voortdurende 
confrontatie tussen de politieke partijen en 
het gebrek aan bereidheid van de regering 
en de oppositie om te streven naar 
consensus over belangrijke hervormingen; 
verzoekt de regering met klem de politieke 
pluraliteit van meningen in 
overheidsinstellingen te vergroten door de 
oppositie te laten delen in de 
verantwoordelijkheid voor de 
modernisering en democratisering van de 
staat en de samenleving; verzoekt de 
oppositie een opbouwende bijdrage te 
leveren aan het hervormingsproces;

Or. en
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Amendement 30
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de essentiële rol van een 
systeem van wederzijdse controle ("checks 
and balances") in het bestuur van een 
moderne, democratische staat, die 
gebaseerd moet zijn op het beginsel van de 
scheiding der machten en het evenwicht 
tussen de uitvoerende, wetgevende en de 
rechterlijke macht, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden – met name de mediavrijheid –
en een politieke cultuur die een 
daadwerkelijke afspiegeling biedt van een 
pluralistische, democratische samenleving; 

3. wijst op de essentiële rol van een 
systeem van wederzijdse controle ("checks 
and balances") in het bestuur van een 
moderne, democratische staat, die 
gebaseerd moet zijn op het beginsel van de 
scheiding der machten en het evenwicht 
tussen de uitvoerende, wetgevende en de 
rechterlijke macht, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden – met name de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid – en een 
participerende politieke cultuur die een 
daadwerkelijke afspiegeling biedt van een 
pluralistische, democratische samenleving; 

Or. en

Amendement 31
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de essentiële rol van een 
systeem van wederzijdse controle ("checks 
and balances") in het bestuur van een 
moderne, democratische staat, die 
gebaseerd moet zijn op het beginsel van de 
scheiding der machten en het evenwicht 
tussen de uitvoerende, wetgevende en de 
rechterlijke macht, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden – met name de mediavrijheid –
en een politieke cultuur die een 
daadwerkelijke afspiegeling biedt van een 
pluralistische, democratische samenleving;

3. wijst op de essentiële rol van een 
systeem van wederzijdse controle ("checks 
and balances") in het bestuur van een 
moderne, democratische staat, die 
gebaseerd moet zijn op het beginsel van de 
scheiding der machten en het evenwicht 
tussen de uitvoerende, wetgevende en de 
rechterlijke macht, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden – met name de mediavrijheid –
en een politieke cultuur die een 
daadwerkelijke afspiegeling moet zijn van 
een pluralistische, democratische 
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samenleving;

Or. de

Amendement 32
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van 
de normen van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens; benadrukt 
echter dat een algehele 
grondwetshervorming dringend 
noodzakelijk is om Turkije om te vormen 
tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces;

5. benadrukt dat een algehele 
grondwetshervorming dringend 
noodzakelijk is om Turkije om te vormen 
tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces;

Or. en

Amendement 33
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de aanneming van de 5. is ingenomen met de grondwettelijke 
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grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; 

hervorming van 2010, die wordt 
beschouwd als een stap in de goede 
richting in het lopende proces van 
modernisering van de Turkse grondwet; is 
ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; 

Or. en

Amendement 34
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen, die een 
belangrijke stap in de goede richting 
betekent, en dringt erop aan dat zij correct 
ten uitvoer worden gelegd, met volledige 
inachtneming van de normen van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens; benadrukt tegelijkertijd dat een 
algehele grondwetshervorming dringend 
noodzakelijk is om Turkije om te vormen 
tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
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zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; 

mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; 

Or. en

Amendement 35
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces;

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; juicht het actieplan toe 
dat in september 2010 door de regering is 
aangenomen om de wetgevingsprocedures 
ter implementatie van de 
grondwetswijzigingen te versnellen;

Or. en
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Amendement 36
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; 

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; beveelt aan dat ook de 
commissie van Venetië wordt uitgenodigd 
hieraan deel te nemen;

Or. sl

Amendement 37
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
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normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces;

normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; neemt nota van 
het feit dat zowel de regering als de 
oppositie hebben verklaard tot een 
dergelijke hervorming bereid te zijn, en 
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat 
alle politieke partijen en het 
maatschappelijk middenveld nauw worden 
betrokken bij het gehele grondwetsproces;

Or. de

Amendement 38
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
normen van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens; benadrukt echter dat 
een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; 

5. is ingenomen met de aanneming van de 
grondwettelijke amendementen en dringt 
erop aan dat zij correct ten uitvoer worden 
gelegd, met volledige inachtneming van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de rechten van de mens; benadrukt echter 
dat een algehele grondwetshervorming 
dringend noodzakelijk is om Turkije om te 
vormen tot een volwaardige pluralistische 
democratie, met de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden als grondslag; is verheugd dat 
zowel de regering als de oppositie hebben 
verklaard tot een dergelijke hervorming 
bereid te zijn, en verzoekt de regering 
ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 
en het maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij het gehele 
grondwetsproces; 
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Or. en

Amendement 39
Georgios Koumoutsakos, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Potito Salatto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) dat 
is getekend door de 27 lidstaten, de EU en 
alle andere kandidaat-lidstaten, deel 
uitmaakt van het communautair acquis, 
en roept derhalve de regering op dit 
verdrag onverwijld te tekenen en te 
ratificeren;

Or. en

Amendement 40
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt het dat EU-burgers nog 
steeds problemen ondervinden met hun 
eigendomsaanspraken en roept de Turkse 
autoriteiten op om de belemmeringen voor 
het gebruik en de registratie van grond in 
het kader van erfopvolging uit de weg te 
ruimen;

Or. el
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Amendement 41
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

6. is ingenomen met de opening van een 
openbaar debat over een aantal van 
traditioneel gevoelige onderwerpen en een 
aantal positieve stappen van de regering op 
het gebied van vrijheid van godsdienst, de 
bescherming van minderheden en culturele 
rechten; wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

Or. en

Amendement 42
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er verdere, 
meer systematische verbeteringen in het 
algemeen en concrete acties ten behoeve 
van de niet-moslim minderheden in het 
bijzonder nodig zijn; moedigt de regering 
aan de democratische opening van een 
nieuwe stimulans te voorzien, en ook een 
omgeving te creëren die bevorderlijk is 
voor de terugkeer van Turkse burgers, 
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leden van de Griekse minderheid, die in 
het buitenland leven, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

Or. en

Amendement 43
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

6. neemt er nota van dat de regering een 
aantal symbolische, op goede wil duidende 
gebaren heeft gemaakt op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
betreurt het dat christenen maar beperkte 
godsdienstvrijheid hebben en wijst er met 
klem op dat er systematische verbeteringen 
nodig zijn; moedigt de regering met name 
aan de democratische opening van een 
nieuwe stimulans te voorzien, en verzoekt 
de oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

Or. it

Amendement 44
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van mening, geweten en 
godsdienst, de bescherming van 
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wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

minderheden en culturele rechten; wijst er 
echter met klem op dat er systematische 
verbeteringen nodig zijn; moedigt de 
regering met name aan de democratische 
opening van een nieuwe stimulans te 
voorzien, en verzoekt de oppositie een 
constructieve bijdrage te leveren en deel te 
nemen aan dit proces; 

Or. en

Amendement 45
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; wijst 
er echter met klem op dat er systematische 
verbeteringen nodig zijn; moedigt de 
regering met name aan de democratische 
opening van een nieuwe stimulans te 
voorzien, en verzoekt de oppositie een 
constructieve bijdrage te leveren en deel te 
nemen aan dit proces;

6. beschouwt de symbolische, op goede wil 
duidende gebaren van de regering op het 
gebied van vrijheid van godsdienst, de 
bescherming van minderheden en culturele 
rechten als onvoldoende op zich; herhaalt 
daarom dat er systematische verbeteringen 
nodig zijn; moedigt de regering met name 
aan de democratische opening van een 
nieuwe stimulans te voorzien, en verzoekt 
de oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces;

Or. de

Amendement 46
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
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gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn 
opdat Turkije de rechten van 
minderheden volledig erkent; moedigt de 
regering met name aan de democratische 
opening van een nieuwe stimulans te 
voorzien, en verzoekt de oppositie een 
constructieve bijdrage te leveren en deel te 
nemen aan dit proces; 

Or. en

Amendement 47
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Andrew Duff, Anneli 
Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces;

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren, alsmede een aantal concrete 
stappen van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces;

Or. en
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Amendement 48
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces; 

6. neemt nota van een aantal van de 
symbolische, op goede wil duidende 
gebaren van de regering op het gebied van 
vrijheid van godsdienst, de bescherming 
van minderheden en culturele rechten; 
wijst er echter met klem op dat er 
systematische verbeteringen nodig zijn; 
moedigt de regering met name aan de 
democratische opening van een nieuwe 
stimulans te voorzien, en verzoekt de 
oppositie een constructieve bijdrage te 
leveren en deel te nemen aan dit proces;

Or. de

Amendement 49
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spreekt zijn waardering uit voor de 
open houding van Turkije jegens het 
Orthodox Patriarchaat in Istanboel, 
alsook de recente positieve 
ontwikkelingen in de betrekkingen tussen 
de Turkse regering en het kerkelijk gezag; 

Or. en
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Amendement 50
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herhaalt, aangezien na resolutie 
1625 van de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa tot op heden nog 
geen vooruitgang is geboekt, met klem 
zijn oproep aan de Turkse regering om 
een beleid te voeren voor het behoud van 
het biculturele karakter van de Turkse 
eilanden Gökçeada (Imvros) en Bozcaada 
(Tenedos), en om met name de problemen 
aan te pakken die leden van de Griekse 
minderheid bij de uitoefening van hun 
onderwijs- en eigendomsrechten 
ondervinden;

Or. en

Amendement 51
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. juicht de vooruitgang van Turkije 
op het gebied van democratisering toe, in 
het bijzonder de laatste grondwettelijke 
hervorming, en verzoekt de Raad 
onverwijld onderhandelingen te openen 
over het gerechtelijk systeem en de 
fundamentele rechten om de lopende 
hervormingen te versnellen en Turkije in 
staat te stellen te voldoen aan de criteria 
van Kopenhagen;

Or. en



AM\854860NL.doc 29/182 PE456.654v02-00

NL

Amendement 52
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste 
obstakels voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije; betreurt de 
buitensporige beperkingen voor de 
vrijheid van meningsuiting, vereniging en 
vergadering, en derhalve de onwettige 
vervolging van journalisten, schrijvers, 
uitgevers, academici, 
mensenrechtenactivisten, vreedzame 
betogers en activisten, leden van 
Koerdische politieke partijen en 
verenigingen; dringt er met klem bij de 
Turkse autoriteiten op aan de 
verplichtingen in verband met de 
mensenrechten in dit opzicht na te leven 
door de betreffende wetgeving te wijzigen 
en politie en magistraten te scholen; 

Or. en

Amendement 53
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt zich zorgen over de afbrokkeling
van de persvrijheid en de groeiende 
zelfcensuur in de Turkse media; 
onderstreept dat een onafhankelijke pers 
essentieel is voor een democratische 
samenleving, en wijst in dit verband op de 
belangrijke rol van de rechterlijke macht 
ten aanzien van de bescherming en 
verhoging van de persvrijheid, door te 
zorgen voor een publieke ruimte die 

7. maakt zich ernstige zorgen over de 
huidige toestand van de persvrijheid, 
bepaalde gevallen van censuur en de 
groeiende zelfcensuur in de Turkse media, 
ook op het internet; onderstreept dat een 
onafhankelijke pers essentieel is voor een 
democratische samenleving; verzoekt de 
Turkse regering de beginselen van de 
persvrijheid hoog te houden en geen sfeer 
van politieke en juridische repressie te 
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openstaat voor een vrij debat en door bij 
te dragen aan een goede werking van het 
systeem van wederzijdse controle; wijst er 
nogmaals op dat er een nieuwe mediawet 
moet worden aangenomen die onder 
andere de kwesties van onafhankelijkheid, 
eigendom en bestuurlijke controle omvat;

creëren tegen kritische uitlatingen in de 
media; 

Or. en

Amendement 54
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de belangrijke rol van de 
rechterlijke macht ten aanzien van de 
bescherming en vergroting van de 
persvrijheid, waarmee de publieke ruimte 
voor een vrij debat wordt gewaarborgd en 
wordt bijgedragen aan een goede werking 
van het systeem van wederzijdse controle; 
wijst er nogmaals op dat er een nieuwe 
mediawet moet worden aangenomen die 
ingaat op kwesties als onafhankelijkheid, 
eigendom en bestuurlijke controle;

Or. en

Amendement 55
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met nieuwe radio- en 
TV-wetten die verschillende positieve 
ontwikkelingen gedogen, zoals een 
verhoging van het wettelijke aandeel dat 
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buitenlandse eenheden mogen bezitten in 
Turkse mediabedrijven (van 25% naar 
50%), maar die ook verontrustende 
bepalingen bevatten, op grond waarvan de 
premier (of een door hem aangewezen 
minister) het recht heeft om naar eigen 
oordeel uit hoofde van de nationale 
veiligheid uitzendingen te stoppen, zonder 
dat daar een gerechtelijk bevel of vonnis 
aan te pas komt;

Or. en

Amendement 56
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. constateert bezorgd dat regelmatig 
wordt overgegaan tot strafrechtelijke 
vervolging van journalisten die 
bewijsmateriaal publiceren over 
schendingen van de mensenrechten en 
andere onderwerpen van algemeen 
belang, in het bijzonder op grond van 
artikel 285 van het wetboek van strafrecht 
over "schending van de vertrouwelijkheid 
van een strafrechtelijk onderzoek" en 
artikel 288 over "poging tot beïnvloeding 
van de rechtspraak";

Or. en

Amendement 57
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. erkent dat het onderwerp van de 
rechten van de Roma in Turkije nu 
behoorlijke aandacht krijgt alsmede 
politiek engagement van zowel de 
regering als de oppositiepartijen; 
adviseert dat het huisvestingsplan van de 
regering voor de Roma nauwlettend wordt 
gevolgd en geëvalueerd, in het bijzonder 
wat betreft de duurzaamheid en 
methodologie van het plan; spoort de 
Turkse regering aan Roma-
gemeenschappen actief te betrekken bij en 
op geloofwaardige wijze te raadplegen 
over alle integratieprocessen met 
betrekking tot de Roma in het land; 

Or. en

Amendement 58
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Andrew Duff, Anneli 
Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 

8. betreurt dat een aantal wetten en 
activiteiten van de kant van de regering 
alsook van openbare aanklagers de 
vrijheid van meningsuiting nog altijd 
inperken; herhaalt zijn vorige verzoeken 
aan de regering om de herziening van het 
juridisch kader voor de vrijheid van 
meningsuiting af te ronden, en dit kader 
onverwijld in overeenstemming te brengen 
met het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens; betreurt de herhaaldelijke en 
onevenredige opheffing van websites en 
verzoekt de regering amendementen op de 
internetwet (nr. 5651) op te stellen teneinde 
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toegang tot informatie niet langer inperkt; te verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 59
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

8. betreurt dat een aantal wetten, zoals 
artikelen 301 - 318 - 220/6 in combinatie 
met 314/2 van het wetboek van strafrecht, 
artikel 7/2 van de wet inzake 
terrorismebestrijding, wet 5816 van 
25/07/1951, de vrijheid van meningsuiting 
nog altijd inperken herhaalt zijn vorige 
verzoeken aan de regering om de 
herziening van het juridisch kader voor de 
vrijheid van meningsuiting af te ronden, en 
dit kader onverwijld in overeenstemming te 
brengen met het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en de jurisprudentie 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens; betreurt de herhaaldelijke en 
onevenredige opheffing van websites en 
verzoekt de regering amendementen op de 
internetwet (nr. 5651) op te stellen teneinde 
te verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 60
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
dringt in het bijzonder aan op de 
intrekking van artikel 301 van het Turks 
wetboek van strafrecht over "belediging 
van de Turkse identiteit", veranderd in 
"belediging van de Turkse natie", in 
overeenstemming met de hervorming van 
2008; herhaalt zijn vorige verzoeken aan 
de regering om de herziening van het 
juridisch kader voor de vrijheid van 
meningsuiting af te ronden, en dit kader 
onverwijld in overeenstemming te brengen 
met het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens; betreurt de herhaaldelijke en 
onevenredige opheffing van websites en 
verzoekt de regering amendementen op de 
internetwet (nr. 5651) op te stellen teneinde 
te verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 61
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous, Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken;
dringt in het bijzonder aan op de 
opheffing van artikel 301 van het Turks 
wetboek van strafrecht over "belediging 
van de Turkse identiteit", veranderd in 
"belediging van de Turkse natie";
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
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mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 62
Willy Meyer, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; dringt in 
het bijzonder aan op intrekking van 
artikel 301 van het wetboek van strafrecht 
betreffende "belediging van de Turkse 
identiteit", dat in 2008 minimaal is 
veranderd in "belediging van de Turkse 
natie"; betreurt de herhaaldelijke en 
onevenredige opheffing van websites en 
verzoekt de regering amendementen op de 
internetwet (nr. 5651) op te stellen teneinde 
te verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
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toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. fr

Amendement 63
Zoran Thaler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; blijft 
van mening dat artikel 301 van het Turks 
wetboek van strafrecht moet worden 
ingetrokken; betreurt de herhaaldelijke en 
onevenredige opheffing van websites en 
verzoekt de regering amendementen op de 
internetwet (nr. 5651) op te stellen teneinde 
te verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 64
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
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herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens;
verklaart in dit verband nogmaals dat de 
Turkse regering duidelijke richtsnoeren 
moet uitvaardigen voor openbare 
aanklagers met betrekking tot wetten die 
vaak worden aangewend om de vrijheid 
van meningsuiting te beperken; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 65
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de 
vrijheid van meningsuiting nog altijd 
inperken; herhaalt zijn vorige verzoeken 
aan de regering om de herziening van het 
juridisch kader voor de vrijheid van 
meningsuiting af te ronden, en dit kader 
onverwijld in overeenstemming te brengen 
met het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens; betreurt de herhaaldelijke en 
onevenredige opheffing van websites en 
verzoekt de regering amendementen op de 
internetwet (nr. 5651) op te stellen teneinde 

8. herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; juicht de 
recentelijke opheffing van beperkingen op 
de toegang tot bepaalde websites toe en 
verzoekt de regering amendementen op de 
internetwet (nr. 5651) op te stellen teneinde 
te verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
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te verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

toegang tot informatie niet langer op 
enigerlei wijze inperkt;

Or. en

Amendement 66
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; neemt 
kennis van de recentelijke opheffing van 
beperkingen op de toegang tot bepaalde
websites, maar verzoekt de regering 
niettemin amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 67
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
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van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt; 
betreurt in dit verband ten zeerste de 
gerechtelijke procedures in Denemarken 
en België tegen de Koerdische TV-zender 
Roj Tv, die de belangrijkste 
informatiebron is voor de Koerden buiten 
Turkije; 

Or. en

Amendement 68
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
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(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie, ook op het internet,
niet langer inperkt;

Or. en

Amendement 69
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van burgers op 
toegang tot informatie niet langer inperkt;

8. betreurt dat een aantal wetten de vrijheid 
van meningsuiting nog altijd inperken; 
herhaalt zijn vorige verzoeken aan de 
regering om de herziening van het juridisch 
kader voor de vrijheid van meningsuiting 
af te ronden, en dit kader onverwijld in 
overeenstemming te brengen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; betreurt 
de herhaaldelijke en onevenredige 
opheffing van websites en verzoekt de 
regering amendementen op de internetwet 
(nr. 5651) op te stellen teneinde te 
verzekeren dat deze de vrijheid van 
meningsuiting niet langer inperkt, en dat
het recht van burgers op toegang tot 
informatie wordt gewaarborgd;

Or. de

Amendement 70
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. betreurt en veroordeelt het 
gewelddadige politieoptreden tegen 
studentendemonstraties op de universiteit 
van Ankara in december 2010; dringt er 
bij de regering op aan de rechten inzake 
de vrijheid van vergadering en de vrijheid 
van vereniging, vastgelegd in artikel 33 en 
34 van de Turkse grondwet, te 
eerbiedigen; dringt er bij de politie met 
klem op aan gematigd te reageren bij 
vreedzame protesten;

Or. en

Amendement 71
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
expliciete inmenging van politici in kunst, 
cultuur en vermaak;

Or. en

Amendement 72
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herhaalt, aangezien na resolutie 
1625 van de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa tot op heden nog 
geen vooruitgang is geboekt, met klem 
zijn oproep aan de Turkse regering om 
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een beleid te voeren voor het behoud van 
het biculturele karakter van de Turkse 
eilanden Gökçeada (Imvros) en Bozcaada 
(Tenedos), en om met name de problemen 
aan te pakken die leden van de Griekse 
minderheid bij de uitoefening van hun 
onderwijs- en eigendomsrechten 
ondervinden; 

Or. en

Amendement 73
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. waardeert de geboekte vooruitgang in de 
hervorming van de rechterlijke macht en 
herhaalt zijn standpunt dat rechterlijke 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
sleutelvoorwaarden zijn voor het 
functioneren van een pluralistische 
democratische samenleving; verzoekt de 
regering de op dit gebied aangenomen 
grondwettelijke amendementen ten uitvoer 
te leggen, met volledige inachtneming van 
de scheiding tussen de uitvoerende en 
rechterlijke macht, en in overeenstemming 
met de Europese normen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 74
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. waardeert de geboekte vooruitgang in de 9. waardeert de geboekte vooruitgang in de 
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hervorming van de rechterlijke macht en 
herhaalt zijn standpunt dat rechterlijke 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
sleutelvoorwaarden zijn voor het 
functioneren van een pluralistische 
democratische samenleving; verzoekt de 
regering de op dit gebied aangenomen 
grondwettelijke amendementen ten uitvoer 
te leggen, met volledige inachtneming van 
de scheiding tussen de uitvoerende en 
rechterlijke macht, en in overeenstemming 
met de Europese normen; 

hervorming van de rechterlijke macht en 
herhaalt zijn standpunt dat rechterlijke 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
sleutelvoorwaarden zijn voor het 
functioneren van een pluralistische 
democratische samenleving; is bezorgd dat 
de voorwaarden van de Turkse 
rechtspraak nog steeds niet verbeterd zijn 
om het recht op een eerlijk en tijdig 
proces te verzekeren; verzoekt de regering 
de op dit gebied aangenomen 
grondwettelijke amendementen ten uitvoer 
te leggen, met volledige inachtneming van 
de scheiding tussen de uitvoerende en 
rechterlijke macht, en in overeenstemming 
met de Europese normen; 

Or. en

Amendement 75
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. waardeert de geboekte vooruitgang in de 
hervorming van de rechterlijke macht en 
herhaalt zijn standpunt dat rechterlijke 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
sleutelvoorwaarden zijn voor het 
functioneren van een pluralistische 
democratische samenleving; verzoekt de 
regering de op dit gebied aangenomen 
grondwettelijke amendementen ten uitvoer 
te leggen, met volledige inachtneming van 
de scheiding tussen de uitvoerende en 
rechterlijke macht, en in overeenstemming 
met de Europese normen; 

waardeert geboekte vooruitgang in de 
hervorming van de rechterlijke macht en 
herhaalt zijn standpunt dat rechterlijke 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
sleutelvoorwaarden zijn voor het 
functioneren van een pluralistische 
democratische samenleving; verzoekt de 
regering de op dit gebied aangenomen 
grondwettelijke amendementen ten uitvoer 
te leggen, met volledige inachtneming van 
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechterlijke macht, en in 
overeenstemming met de Europese normen

Or. en
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Amendement 76
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is bezorgd dat de wetgeving inzake 
terrorismebestrijding en perswetten zoals 
artikel 301 nog steeds worden 
aangegrepen om de legitieme persvrijheid 
te beperken, zoals artikelen 220 en 314 
steeds vaker worden gebruikt voor 
vervolging van politiek actieve burgers; 
dringt er bij de Turkse overheid op aan 
ervoor te zorgen dat een einde wordt 
gemaakt aan het voortdurende gebruik 
van artikelen van het wetboek van 
strafrecht voor de vervolging van 
schrijvers, journalisten, intellectuelen, 
juristen en andere activisten die opkomen 
voor de vrijheid van meningsuiting; 

Or. en

Amendement 77
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is echter bezorgd over de 
interpretatie van het Hooggerechtshof 
volgens welke de periode van voorarrest is 
verlengd tot 10 jaar, hetgeen een flagrante 
schending is van de Europese normen; 
roept de Turkse Grote Nationale 
Vergadering op de betreffende wet te 
hervormen in lijn met de jurisprudentie 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens; wijst tegelijkertijd op de 
verplichting voor Turkije om strikt zijn 
verbintenis krachtens artikel 6 van het 
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Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens inzake een eerlijk proces binnen een 
redelijke termijn na te komen, met name 
door hoven van beroep in zijn 
rechtsapparaat te creëren en de capaciteit 
van zijn hooggerechtshoven te versterken; 

Or. en

Amendement 78
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is ingenomen met het besluit van het 
Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens in de zaal Dink vs. Turkije van 14 
september 2010 en het positieve besluit 
van Turkije om niet in beroep te gaan; 
dringt er derhalve bij de Turkse 
autoriteiten op aan de consequenties van 
dit besluit volledig te bekrachtigen door de 
tenuitvoerlegging van adequate 
maatregelen ter bescherming van de 
uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting; 

Or. en

Amendement 79
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het feit dat de 
aangenomen grondwettelijke 
amendementen eindelijk de basis bieden 
voor de oprichting van een ombudsbureau, 

10. is ingenomen met het feit dat de 
aangenomen grondwettelijke 
amendementen eindelijk de basis bieden 
voor de oprichting van een ombudsbureau, 
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en dringt bij de regering aan op de 
voorbereiding en bij het parlement op de 
aanneming van de desbetreffende 
wetgeving, die moet voorzien in een 
democratische procedure voor de 
benoeming van een algemeen 
gerespecteerde persoonlijkheid aan het 
hoofd van deze instelling;

en dringt bij de regering aan op de 
voorbereiding en bij het parlement op de 
aanneming van de desbetreffende 
wetgeving, die moet voorzien in een 
democratische procedure voor de 
benoeming van een algemeen 
gerespecteerde persoonlijkheid aan het 
hoofd van deze instelling; is ingenomen 
met de voorgestelde oprichting van een 
nationale instelling voor de 
mensenrechten, maar betreurt het zeer dat 
het wetsontwerp tot oprichting van de 
instelling onvoldoende garanties biedt 
voor haar onafhankelijkheid, in 
overeenstemming met de beginselen van 
Parijs, en dat het maatschappelijk 
middenveld niet werkelijk hierover is 
geraadpleegd voordat het is ingediend bij 
het parlement;

Or. en

Amendement 80
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. prijst de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de civiel-militaire betrekkingen, 
en verzoekt het parlement met klem 
controle uit te oefenen op de 
veiligheidstroepen, alsook een volledig 
toezicht op de defensiebegroting; 

11. prijst de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de civiel-militaire betrekkingen, 
in het bijzonder de uitbreiding van civiel 
toezicht door beperking van de 
rechtspraak door militaire gerechtshoven, 
door openstelling van de besluiten van de 
Hoge Militaire Raad voor rechterlijke 
toetsing en door de afspraken die zijn 
gemaakt over berechting van hoge 
legerofficieren door een civiel 
gerechtshof; verzoekt het parlement met 
klem controle uit te oefenen op de 
veiligheidstroepen, alsook een volledig 
toezicht op de defensiebegroting; 

Or. en
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Amendement 81
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. prijst de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de civiel-militaire betrekkingen, 
en verzoekt het parlement met klem 
controle uit te oefenen op de 
veiligheidstroepen, alsook een volledig 
toezicht op de defensiebegroting; 

11. prijst de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de civiel-militaire betrekkingen, 
die voortgezet moet worden om volledig 
civiel toezicht te verzekeren, en verzoekt 
het parlement met klem controle uit te 
oefenen op de veiligheidstroepen, alsook 
een volledig toezicht op de 
defensiebegroting; 

Or. en

Amendement 82
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. prijst de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de civiel-militaire betrekkingen, 
en verzoekt het parlement met klem
controle uit te oefenen op de 
veiligheidstroepen, alsook een volledig 
toezicht op de defensiebegroting;

11. prijst de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de civiel-militaire betrekkingen, 
en verzoekt het parlement controle uit te 
oefenen op de veiligheidstroepen, alsook 
een volledig toezicht op de 
defensiebegroting;

Or. en

Amendement 83
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat onderzoeken naar 
vermeende plannen voor een staatsgreep, 
zoals de zaak-Ergenekon, de kracht en de 
goede en transparante werking van de 
Turkse democratische instellingen moeten 
aantonen; maakt zich zorgen over de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en benadrukt dat alle verdachten moeten 
kunnen rekenen op doeltreffende juridische 
waarborgen;

12. benadrukt dat onderzoeken naar 
vermeende plannen voor een staatsgreep, 
zoals de zaak-Ergenekon en
Sledgehammer, de kracht en de goede, 
onafhankelijke en transparante werking 
van de Turkse democratische instellingen 
moeten aantonen; maakt zich zorgen over 
het inconsistente bewijsmateriaal en de
buitensporig lange perioden van voorarrest 
voor vele verdachten in Turkije, en 
benadrukt dat alle verdachten moeten 
kunnen rekenen op doeltreffende juridische 
waarborgen; is bezorgd dat lopende 
processen in steden overal in Turkije 
tegen leidinggevende en actieve leden van 
de legale Partij voor Vrede en Democratie 
(BDP) wegens haar vermeende banden 
met de PKK, als gevolg waarvan 
honderden personen in voorarrest zitten, 
waaronder acht gekozen actieve 
plaatselijke burgemeesters, inmenging 
betekent in wettige politieke activiteiten en 
het recht op politieke vereniging en 
participatie;

Or. en

Amendement 84
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat onderzoeken naar 
vermeende plannen voor een staatsgreep, 
zoals de zaak-Ergenekon, de kracht en de 
goede en transparante werking van de 
Turkse democratische instellingen moeten 
aantonen; maakt zich zorgen over de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en benadrukt dat alle verdachten moeten 

12. benadrukt dat onderzoeken naar 
gevallen zoals de zaak-Ergenekon en
Sledgehammer, en de zaak Hanife Avci, 
de kracht en de goede en transparante 
werking van de Turkse democratische en 
gerechtelijke instellingen moeten 
aantonen; maakt zich zorgen over de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
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kunnen rekenen op doeltreffende juridische 
waarborgen;

en benadrukt dat alle verdachten moeten 
kunnen rekenen op doeltreffende juridische 
waarborgen en dat de rechtsstaat 
geëerbiedigd moet worden;

Or. en

Amendement 85
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat onderzoeken naar 
vermeende plannen voor een staatsgreep, 
zoals de zaak-Ergenekon, de kracht en de 
goede en transparante werking van de 
Turkse democratische instellingen moeten 
aantonen; maakt zich zorgen over de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en benadrukt dat alle verdachten moeten 
kunnen rekenen op doeltreffende juridische 
waarborgen;

12. benadrukt dat onderzoeken naar 
vermeende plannen voor een staatsgreep, 
zoals de zaak-Ergenekon, de kracht en de 
goede en transparante werking van de 
Turkse democratische instellingen moeten 
aantonen; maakt zich zorgen over de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en benadrukt dat alle verdachten moeten 
kunnen rekenen op doeltreffende juridische 
waarborgen; is bezorgd over de 
kunstmatige obstakels die de Turkse 
overheid heeft opgeworpen om te 
voorkomen dat de werkelijke instigators 
van de moord op de Armeense journalist 
Hrant Dink worden ontmaskerd;

Or. en

Amendement 86
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is ingenomen met nieuwe 
wetgeving, die normen voor voorarrest op 
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een lijn brengt met het communautair 
acquis; is echter ernstig bezorgd over de 
plotselinge overgang, met als onbedoeld 
gevolg dat Hezbollah-leiders, die door 
lagere gerechtshoven veroordeeld zijn 
voor talloze gevallen van marteling en 
moord, vrijgelaten zijn;

Or. en

Amendement 87
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat de recente 
grondwetshervorming geen
amendementen over de ontbinding van 
politieke partijen omvatte, en verzoekt de
regering met klem de desbetreffende 
wetgeving in overeenstemming te brengen 
met de Europese normen, met name ten 
aanzien van het desbetreffende advies van 
de Commissie van Venetië; 

13. betreurt het dat amendementen over de
ontbinding van politieke partijen, die zijn 
voorgesteld in de recente 
grondwetshervorming, geen meerderheid 
hebben gekregen in de Turkse Grote 
Nationale Vergadering, en verzoekt alle 
politieke partijen met klem de 
desbetreffende wetgeving in 
overeenstemming te brengen met de 
Europese normen, met name ten aanzien 
van het desbetreffende advies van de 
Commissie van Venetië; 

Or. en

Amendement 88
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat de recente 
grondwetshervorming geen amendementen 
over de ontbinding van politieke partijen 

13. betreurt dat de recente 
grondwetshervorming geen amendementen 
over de ontbinding van politieke partijen 
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omvatte, en verzoekt de regering met klem 
de desbetreffende wetgeving in 
overeenstemming te brengen met de 
Europese normen, met name ten aanzien 
van het desbetreffende advies van de 
Commissie van Venetië; 

omvatte, en verzoekt de regering met klem 
de desbetreffende wetgeving in 
overeenstemming te brengen met de 
Europese normen, met name ten aanzien 
van het desbetreffende advies van de 
Commissie van Venetië; dringt er in het 
bijzonder bij de Turkse regering op aan 
een definitief einde te maken aan de 
intimidatie en politiek gemotiveerde 
onderzoek betreffende Koerdische politici 
en onmiddellijk de 1700 Koerdische 
politici, advocaten, burgemeesters en 
leiders van burgerorganisaties, tegen wie 
het zogenaamde KCK-proces loopt, 
alsmede de duizenden anderen die in 
hechtenis zitten, op borgtocht vrij te laten; 

Or. en

Amendement 89
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is bezorgd dat de seculiere staat op 
het spel staat en onder grote druk staat in 
Turkije vanwege de 
grondswetshervormingen;

Or. en

Amendement 90
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herhaalt de in zijn vorige resoluties 
vermelde verzoeken betreffende de 

14. herhaalt de in zijn vorige resoluties 
vermelde verzoeken betreffende de 
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hervorming van het kiessysteem door de 
drempel van 10% te verlagen, wat het 
partijpluralisme ten goede zou komen en 
de pluraliteit van de Turkse samenleving 
beter zou afspiegelen; verzoekt de regering 
prioriteit te verlenen aan de aanpak van 
deze kwestie teneinde de hervorming vóór 
de parlementaire verkiezingen van 2011 
door te voeren; moedigt politieke partijen 
aan de interne partijdemocratie te 
versterken en ervoor te zorgen dat de 
gekozen leden meer verantwoording 
afleggen aan hun kiezers;

hervorming van het kiessysteem door de 
drempel van 10% te verlagen, wat het 
partijpluralisme ten goede zou komen en 
de pluraliteit van de Turkse samenleving 
beter zou afspiegelen; betreurt het met 
name dat in 2010 geen hervorming in 
gang is gezet en dat eventuele 
hervormingen, als daar nu een begin mee 
zou worden gemaakt, niet vóór de 
parlementaire verkiezingen van 2011 
kunnen worden doorgevoerd; dringt aan 
op een omvattende herziening van de 
regels inzake financiering van partijen, 
alsmede op een algemene hervorming van 
de partijwetgeving om de interne 
partijdemocratie te vergroten; moedigt 
politieke partijen aan ervoor te zorgen dat 
de gekozen leden meer verantwoording 
afleggen aan hun kiezers;

Or. en

Amendement 92
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herhaalt de in zijn vorige resoluties 
vermelde verzoeken betreffende de 
hervorming van het kiessysteem door de 
drempel van 10% te verlagen, wat het 
partijpluralisme ten goede zou komen en 
de pluraliteit van de Turkse samenleving 
beter zou afspiegelen; verzoekt de regering 
prioriteit te verlenen aan de aanpak van 
deze kwestie teneinde de hervorming vóór 
de parlementaire verkiezingen van 2011 
door te voeren; moedigt politieke partijen 
aan de interne partijdemocratie te 
versterken en ervoor te zorgen dat de 
gekozen leden meer verantwoording 
afleggen aan hun kiezers;

14. herhaalt de verzoeken van zijn 
resoluties in 2006, 2007 en 2009
betreffende de hervorming van het 
kiessysteem door verlaging van drempel 
van 10%, wat het partijpluralisme ten 
goede zou komen en de pluraliteit van de 
Turkse samenleving beter zou afspiegelen
en een bredere vertegenwoordiging van de 
minderheden zou bevorderen; verzoekt de 
regering prioriteit te verlenen aan de 
aanpak van deze kwestie teneinde de 
hervorming vóór de parlementaire 
verkiezingen van 2011 door te voeren; 
moedigt politieke partijen aan de interne 
partijdemocratie te versterken en ervoor te 
zorgen dat de gekozen leden meer 
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verantwoording afleggen aan hun kiezers; 
dringt aan op een hervorming van de 
regels inzake financiering van partijen 
alsmede verkiezingsuitgaven om een meer
open en democratisch systeem te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 93
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het gebrek aan vorderingen wat 
betreft de beperking van de 
onschendbaarheid van parlementsleden 
voor corruptiegerelateerde overtredingen, 
en is bezorgd over de passende 
bescherming van niet-gewelddadige 
meningsuiting in het parlement; verzoekt 
de regering en het parlement daarom een 
overeenkomst te bereiken over een 
passende hervorming van het systeem van 
parlementaire onschendbaarheid;

15. betreurt het gebrek aan vorderingen 
vooral wat betreft de beperking van de 
onschendbaarheid van parlementsleden 
voor corruptiegerelateerde overtredingen, 
en is bezorgd over de passende 
bescherming van niet-gewelddadige 
meningsuiting in het parlement; verzoekt 
de regering en het parlement daarom een 
overeenkomst te bereiken over een 
passende hervorming van het systeem van 
parlementaire onschendbaarheid;

Or. de

Amendement 94
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa, en 
moedigt Turkije aan zijn gehechtheid aan 
de waarden van de Raad van Europa tot 

16. neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa, en 
moedigt Turkije aan zijn gehechtheid aan 
de waarden van de Raad van Europa tot 
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uitdrukking te brengen door de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden te ondertekenen 
en te ratificeren, en door alle aanvullende 
protocollen bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens te ratificeren; 

uitdrukking te brengen door de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden te ondertekenen 
en te ratificeren, en door alle aanvullende 
protocollen bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens te ratificeren; 
benadrukt dat Turkije actief een klimaat 
moet bevorderen waarin minderheden, 
met inbegrip van de niet-moslim 
minderheden, worden gerespecteerd, en 
ervoor moet zorgen dat het gerechtelijk 
apparaat adequaat is toegerust om 
gevallen van vijandelijke en gewelddadige 
bejegening te behandelen, overeenkomstig 
de Turkse verplichtingen krachtens 
internationale mensenrechtenverdragen;

Or. en

Amendement 95
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa, en 
moedigt Turkije aan zijn gehechtheid aan 
de waarden van de Raad van Europa tot 
uitdrukking te brengen door de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden te ondertekenen 
en te ratificeren, en door alle aanvullende 
protocollen bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens te ratificeren;

16. neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa, en 
moedigt Turkije aan zijn gehechtheid aan 
de waarden van de Raad van Europa tot 
uitdrukking te brengen door de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden te ondertekenen 
en te ratificeren, en door alle aanvullende 
protocollen bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens te ratificeren; wijst 
in dit verband op het belang van de 
erkenning van minderheden, vooral niet-
islamitische, en roept Turkije op om met 
de vereiste strengheid en gestaagheid op 
te treden tegen eenieder die deze 
minderheden aanvalt of geweld aandoet;

Or. de
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Amendement 96
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa, en 
moedigt Turkije aan zijn gehechtheid aan 
de waarden van de Raad van Europa tot 
uitdrukking te brengen door de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden te ondertekenen 
en te ratificeren, en door alle aanvullende 
protocollen bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens te ratificeren;

16. neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa en van 
zijn fungerend voorzitterschap van het 
Zuidoost-Europese samenwerkingsproces 
tot eind juni 2010, en moedigt Turkije aan 
zijn gehechtheid aan de waarden van de 
Raad van Europa tot uitdrukking te 
brengen door de kaderovereenkomst voor 
de bescherming van nationale minderheden 
te ondertekenen en te ratificeren, en door 
alle aanvullende protocollen bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens te ratificeren;

Or. en

Amendement 97
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa, en 
moedigt Turkije aan zijn gehechtheid aan 
de waarden van de Raad van Europa tot 
uitdrukking te brengen door de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden te ondertekenen 
en te ratificeren, en door alle aanvullende 
protocollen bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens te ratificeren; 

neemt kennis van het huidige Turkse 
voorzitterschap van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa, en 
moedigt Turkije en de EU-lidstaten aan 
hun gehechtheid aan de waarden van de 
Raad van Europa tot uitdrukking te 
brengen door de kaderovereenkomst voor 
de bescherming van nationale minderheden 
te ondertekenen en te ratificeren, en door 
alle aanvullende protocollen bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 



PE456.654v02-00 56/182 AM\854860NL.doc

NL

mens te ratificeren;

Or. en

Amendement 98
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. overwegende dat Turkije lid is van 
de Organisatie van de Islamitische 
Conferentie, een organisatie die de 
mensenrechten beperkt tot de rechten in 
de Sharia, zodat het land in tegenspraak 
is met de basisbeginselen van de EU;

Or. en

Amendement 99
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is teleurgesteld dat de ratificering van 
het optionele protocol bij het VN-Verdrag 
tegen foltering sinds 2005 in behandeling 
is, en dringt er bij het parlement op aan dit 
protocol onverwijld te ratificeren; 

17. is teleurgesteld dat de ratificering van 
het optionele protocol bij het VN-Verdrag 
tegen foltering sinds 2005 in behandeling 
is, en dringt er bij het parlement op aan dit 
protocol onverwijld te ratificeren; is 
ernstig bezorgd over gedocumenteerde 
gevallen van marteling en moord, begaan 
door overheidsbeambten; dringt er bij de 
Turkse regering op aan hier onmiddellijk 
een einde aan te maken; verzoekt de 
Turkse regering voorts uitvoering te geven 
aan de uitspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens en aan de 
aanbevelingen van VN-Subcommissie 
voor de Voorkoming van marteling over 
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de zaak van de heer Abdullah Öcalan en 
de bijzondere omstandigheden waaronder 
hij gevangen zit, gezien de 
gezondheidstoestand van de gevangene;

Or. en

Amendement 100
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is teleurgesteld dat de ratificering van 
het optionele protocol bij het VN-Verdrag 
tegen foltering sinds 2005 in behandeling 
is, en dringt er bij het parlement op aan dit 
protocol onverwijld te ratificeren; 

17. is teleurgesteld dat de ratificering van 
het optionele protocol bij het VN-Verdrag 
tegen foltering sinds 2005 in behandeling 
is, en dringt er bij het parlement op aan dit 
protocol onverwijld te ratificeren; en 
verzoekt de lidstaten die dit juridisch 
instrument nog niet hebben geratificeerd , 
hetzelfde te doen;

Or. en

Amendement 101
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
in het bijzonder met de alevitische en 
christelijke gemeenschappen, die nog 
steeds worden geconfronteerd met 
schendingen van de fundamentele rechten 
en vrijheden en met discriminatie; is 
echter bezorgd dat er geen vooruitgang is 
geboekt met betrekking tot: de algemene 
eerbiediging niet alleen van de vrijheid 
van eredienst, maar ook van publieke 
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geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt;

manifestaties in verband met het 
fundamentele recht op vrijheid van 
godsdienst (met inbegrip van de rol van 
missionarissen), het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt
dringt, onder verwijzing naar de geldende 
termijnen en procedurele problemen, aan 
op niet aflatende, effectieve inspanningen 
om de wet inzake stichtingen uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 102
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt;

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische, Griekse, 
Armenische, Aramese en andere
christelijke gemeenschappen; is echter 
teleurgesteld dat er geen vooruitgang is 
geboekt met betrekking tot het rechtskader 
voor het functioneren van deze 
gemeenschappen, voornamelijk wat betreft 
hun mogelijkheid tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt, die 
deze geloofsgemeenschappen in staat 
moet stellen zonder onnodige beperkingen 
te functioneren, in overeenstemming met 



AM\854860NL.doc 59/182 PE456.654v02-00

NL

het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens;

Or. en

Amendement 103
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt; 

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt, 
zoals de problemen in verband met de 
registratie van godshuizen en de 
zogenaamde mazbut-bezittingen, die sinds 
1974 zijn geconfisceerd;

Or. en

Amendement 104
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt; 

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er slechts beperkte vooruitgang is 
geboekt met betrekking tot het rechtskader 
voor het functioneren van deze 
gemeenschappen, voornamelijk wat betreft 
hun mogelijkheid tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt; 
stelt dat alle niet-moslim 
geloofsgemeenschappen en de alevitische 
gemeenschap zonder onnodige 
beperkingen moeten kunnen 
functioneren, in overeenstemming met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens;

Or. en

Amendement 105
Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van niet-moslim en 
alevitische gemeenschappen, voornamelijk 
wat betreft hun mogelijkheid tot het 
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rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt;

verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, het 
openen en beheren van godshuizen, het 
opleiden van geestelijken en het oplossen 
van eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt; 
dringt er bij de regering op haar steun 
aan de gewetensvrijheid en godsdienstige 
pluraliteit in de Turkse samenleving 
verder te vergroten;

Or. en

Amendement 106
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt; 

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt;
veroordeelt voorts het optreden van de 
Turkse troepen op Cyprus die op kerstdag 
in het door de Turken bezette dorp 
Rizoparpasso een kerkdienst hebben 
beëindigd, en doen een beroep op de 
Turkse autoriteiten om degenen die voor 
deze ernstige schending van de religieuze 
rechten verantwoordelijk zijn, op te 
sporen en te straffen;

Or. en
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Amendement 107
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en Christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt;

18. ondersteunt de lopende dialoog tussen 
de regering en religieuze gemeenschappen, 
waaronder de alevitische en Christelijke 
gemeenschappen; is echter teleurgesteld 
dat er geen vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot het rechtskader voor het 
functioneren van deze gemeenschappen, 
voornamelijk wat betreft hun mogelijkheid 
tot het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid, het openen en 
beheren van godshuizen, het opleiden van 
geestelijken en het oplossen van 
eigendomsproblemen waarvoor de wet 
inzake stichtingen geen uitkomst biedt; 
dringt aan op de uitvoering van de nodige 
werkzaamheden om het artistieke en 
religieuze erfgoed van het noordelijk deel 
van Cyprus, dat sterk vervallen is, te 
restaureren; 

Or. it

Amendement 108
Kyriakos Mavronikolas, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat de 
godsdienstvrijheid een belangrijke 
fundamentele waarde van de EU is en 
doet een beroep op Turkije om dit recht te 
eerbiedigen en te waarborgen voor welke 
godsdienst dan ook; 
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Or. en

Amendement 109
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 
uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het 
Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig 
zullen worden gevolgd door concrete 
stappen; 

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 
uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; is verheugd over de recente 
ontwikkelingen, zoals de teruggave van 
het gebouw van het weeshuis op 
Büyükada aan het Oecumenische 
Patriarchaat en het verlenen van de 
Turkse nationaliteit aan een aantal 
Grieks-orthodoxe geestelijken om het 
werk van het Patriarchaat en de Heilige 
Synode te vergemakkelijken, alsmede over 
de religieuze plechtigheid in het Sumela-
kloostermuseum in Trabzon op 15 
augustus 2010 en de plechtigheid in de 
kerk op het eiland Akhtamar in de 
provincie Van op 19 september 2010, en 
het rondschrijven van premier Erdoğan 
van mei 2010 met instructies aan alle 
betrokken autoriteiten om terdege 
aandacht te schenken aan de problemen 
van niet-islamitische Turkse burgers; 
geeft nogmaals te kennen dat het verwacht 
dat de aankondigingen van de regering 
betreffende de heropening van het Grieks-
orthodoxe Halki-seminarie spoedig zullen 
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worden gevolgd door concrete stappen; 

Or. en

Amendement 110
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 
uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het 
Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig 
zullen worden gevolgd door concrete 
stappen;

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 
uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de onmiddellijke 
heropening van het Grieks-orthodoxe 
Halki-seminarie spoedig zullen worden 
gevolgd door concrete stappen en 
maatregelen met het oog op de 
ongehinderde opleiding van geestelijken 
van de christelijke gemeenschappen in 
Turkije; dringt aan op de vrije toegang 
van deskundigen voor het behoud van 
religieuze monumenten en de 
onmiddellijke beëindiging van het illegale 
en vernederende gebruik ervan (als 
ruimte voor de opslag voor munitie, voor 
vertier, enz.) binnen militaire zones;

Or. en
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Amendement 111
Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 
uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het 
Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig 
zullen worden gevolgd door concrete 
stappen;

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 
uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het 
Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig
zullen worden gevolgd door concrete 
stappen; dringt er bij de regering op aan 
speciale aandacht te schenken aan 
leermateriaal op scholen waarin de 
religieuze pluraliteit van de leerlingen en 
studenten wordt onderstreept en aan de 
noodzaak van onbevooroordeelde 
schoolboeken en leermaterialen;

Or. en

Amendement 112
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 

19. verzoekt de regering daarom haar 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 
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uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het 
Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig 
zullen worden gevolgd door concrete 
stappen;

9 en 11 van het EVRM na te komen en 
deze kwesties systematisch en zonder 
verder uitstel aan te pakken door de 
wetgeving te wijzigen en te zorgen voor 
een correcte tenuitvoerlegging daarvan op 
alle regeringsniveaus, ook op 
gemeenteniveau; wijst in dit verband ook 
op de aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het 
Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig 
zullen worden gevolgd door concrete 
stappen; 

Or. en

Amendement 113
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch en zonder verder 
uitstel aan te pakken door de wetgeving te 
wijzigen en te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging daarvan op alle 
regeringsniveaus, ook op gemeenteniveau; 
wijst in dit verband ook op de 
aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het

19. verzoekt de regering daarom deze 
kwesties systematisch aan te pakken door 
de wetgeving te wijzigen en te zorgen voor 
een correcte tenuitvoerlegging daarvan op 
alle regeringsniveaus, ook op 
gemeenteniveau; wijst in dit verband ook 
op de aanbevelingen betreffende de 
rechtspersoonlijkheid van religieuze 
gemeenschappen en de ecclesiastische titel 
"oecumenisch" van het orthodoxe 
patriarchaat, die in de lente van 2010 zijn 
aangenomen door de Commissie van 
Venetië; geeft nogmaals te kennen dat het 
verwacht dat de aankondigingen van de 
regering betreffende de heropening van het 
Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig 
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Grieks-orthodoxe Halki-seminarie spoedig 
zullen worden gevolgd door concrete 
stappen;

zullen worden gevolgd door concrete 
stappen;

Or. en

Amendement 114
Kyriakos Mavronikolas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept de Turkse autoriteiten op om 
al het nodige te doen om de 
toegankelijkheid van de eilanden Imbros 
en Tenedos per veerboot en door de lucht 
te verbeteren;

Or. el

Amendement 115
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, 
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt de recente rechtszaken 
tegen LGBT-verenigingen, maar is 
verheugd over het feit dat deze 
ontbindingszaken door de rechtbanken 
zijn afgewezen; wijst echter op de 
noodzaak van verdere actie tegen 
homohaat en discriminatie op grond van 
seksuele geaardheid; dringt erop aan dat 
vooral aandacht wordt besteed aan het 
politieoptreden tegen transseksuelen in 
Ankara; verzoekt de Turkse strijdkrachten 
om een einde te maken aan het 
aanmerken van homoseksualiteit als een 
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"psychoseksuele" aandoening;

Or. en

Amendement 116
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd over het feit dat de 
"Vergadering van stichtingen" met 
algemene stemmen heeft besloten op 29 
november 2010 het Griekse 
jongensweeshuis op Büyükada over te 
dragen aan het Patriarchaat, 
overeenkomstig het arrest van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens;

Or. en

Amendement 117
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt het feit dat Turkije tot 
dusverre geen grote stappen heeft 
genomen met het oog op de verbetering 
van de situatie op de eilanden Gökçeada 
(Imvros) en Bozcaada (Tenedos); doet een 
beroep op de Turkse autoriteiten om 
resolutie 1625 (2008) van de 
Parlementaire Assemblee van de Raad 
van Europa uit te voeren, waarin een 
aantal praktische maatregelen voor het 
behoud van het biculturele karakter van 
beide eilanden zijn opgenomen, en om de 
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arresten van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens uit te voeren inzake 
de eerbiediging van de eigendoms- en 
erfrechten van de Griekse eilandbewoners 
en hun nakomelingen;

Or. en

Amendement 118
Marietta Giannakou, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. herhaalt, aangezien na resolutie 
1625 van de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa tot op heden nog 
geen vooruitgang is geboekt, met klem 
zijn oproep aan de Turkse regering om 
een beleid te voeren voor het behoud van 
het biculturele karakter van de Turkse 
eilanden Gökçeada (Imvros) en Bozcaada 
(Tenedos), en om met name de problemen 
aan te pakken die leden van de Griekse 
minderheid bij de uitoefening van hun 
onderwijs- en eigendomsrechten 
ondervinden; 

Or. en

Amendement 119
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische
geweld van de PKK en andere 
terroristische groeperingen op Turkse 

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over alle aanhoudende daden van geweld 
tegen de burgerbevolking op Turkse 
bodem; spoort Turkije aan de 
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bodem; spoort Turkije aan zijn
samenwerking met de EU op het gebied 
van terrorismebestrijding te intensiveren, 
met name met de EU-coördinator voor
terrorismebestrijding en Europol, alsook 
met de EU-lidstaten;

inspanningen te intensiveren voor een 
vreedzame en blijvende oplossing voor het 
gewapende conflict tussen de Turkse staat 
en de PKK, die van fundamenteel belang 
is voor de vestiging van een stabiel, 
democratisch en vreedzaam EU-lid 
Turkije en dus ook een vruchtbare 
samenwerking met de EU en een spoedige 
toetreding; beveelt de Turkse regering aan 
om een proces van democratische 
participatie voor alle politieke partijen en 
maatschappelijke organisaties op gang te 
brengen, met inbegrip van de vrijlating 
van Abdullah Öcalan en de erkenning 
van de PKK als een niet-terroristische 
groepering;

Or. en

Amendement 120
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; spoort 
Turkije aan zijn samenwerking met de EU
op het gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren, met name met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, alsook met de EU-lidstaten; 

spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
het aanhoudende terroristische geweld van 
de PKK, die reeds op de lijst van 
terroristische organisaties van de EU 
staat, en andere terroristische groeperingen 
op Turkse bodem; spoort de EU-lidstaten
aan hun samenwerking met Turkije op het 
gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren;

Or. en

Amendement 121
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; spoort 
Turkije aan zijn samenwerking met de EU 
op het gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren, met name met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, alsook met de EU-lidstaten; 

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK, die reeds op de lijst van 
terroristische organisaties van de EU 
staat, en andere terroristische groeperingen 
op Turkse bodem; spoort de EU-lidstaten 
en Turkije aan hun samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding via de 
EU-coördinator voor terrorismebestrijding 
en Europol te intensiveren; 

Or. en

Amendement 122
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; spoort
Turkije aan zijn samenwerking met de EU 
op het gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren, met name met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, alsook met de EU-lidstaten; 

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; moedigt 
verdere samenwerking tussen Turkije en
de EU op het gebied van 
terrorismebestrijding aan, met name met de 
EU-coördinator voor terrorismebestrijding 
en Europol, alsook met de EU-lidstaten 
met strikte naleving van het internationale 
recht inzake de mensenrechten;

Or. en

Amendement 123
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; spoort 
Turkije aan zijn samenwerking met de EU
op het gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren, met name met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, alsook met de EU-lidstaten; 

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; spoort 
Turkije, de EU en haar lidstaten aan hun 
samenwerking op het gebied van 
terrorismebestrijding te intensiveren, in 
nauwe coördinatie met de EU-coördinator 
voor terrorismebestrijding en Europol;

Or. en

Amendement 124
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; spoort 
Turkije aan zijn samenwerking met de EU 
op het gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren, met name met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, alsook met de EU-lidstaten; 

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; wijst erop 
dat de PKK op de EU-lijst van 
terroristische organisaties staat; spoort 
Turkije aan zijn samenwerking met de EU 
op het gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren, met name met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, alsook met de EU-lidstaten; 

Or. en

Amendement 125
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK en andere terroristische 
groeperingen op Turkse bodem; spoort 
Turkije aan zijn samenwerking met de EU 
op het gebied van terrorismebestrijding te 
intensiveren, met name met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, alsook met de EU-lidstaten;

20. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over het aanhoudende terroristische geweld 
van de PKK, die op de lijst van 
terroristische organisaties van de EU 
staat, en andere terroristische groeperingen 
op Turkse bodem; spoort Turkije aan zijn 
samenwerking met de EU op het gebied 
van terrorismebestrijding te intensiveren, 
met name met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, alsook 
met de EU-lidstaten;

Or. en

Amendement 126
Frieda Brepoels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, haar 
inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie te verhogen, met name door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 
van de Koerdische taal in de politieke en 
openbare ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
ruime interpretatie wordt voorkomen, door 
de problemen van personen die hun 
thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 
gevolg van het slepende conflict, 
doeltreffend aan te pakken, en door de 
sociaaleconomische situatie in het 
zuidoosten verder te verbeteren;

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, onverwijld 
haar inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie nieuw leven in te blazen met het 
oog op het vinden van een vreedzame 
oplossing voor de Koerdische kwestie en 
de democratisering van Turkije; verzoekt 
alle politieke krachten dit proces te 
ondersteunen; verzoekt de Turkse 
regering om, in een proces van dialoog 
met Koerdische vertegenwoordigers, 
concrete maatregelen te treffen, die 
resulteren in volwaardige rechten en 
vrijheden voor alle Turkse burgers door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het 
ongehinderde en vrije gebruik van de 
Koerdische taal in de politieke en openbare 
ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
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ruime interpretatie wordt voorkomen, door 
de problemen van personen die hun 
thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 
gevolg van het slepende conflict, 
doeltreffend aan te pakken, en door de 
sociaaleconomische situatie in het 
zuidoosten verder te verbeteren; betreurt 
de politiek gemotiveerde onderzoeken 
naar Koerdische politici en veroordeelt 
het lopende KCK-proces, dat op 18 
oktober van het afgelopen jaar in 
Diyarbakır van start ging en waarin 
talrijke democratische gekozen 
Koerdische politici, juristen, 
mensenrechtenactivisten en anderen 
worden vervolgd voor het verdedigen van 
volwaardige rechten voor Koerden; dringt 
aan op de onmiddellijke vrijlating op 
borgtocht van de aangeklaagden die in 
hechtenis zijn genomen.

Or. en

Amendement 127
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, haar 
inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie te verhogen, met name door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 
van de Koerdische taal in de politieke en 
openbare ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
ruime interpretatie wordt voorkomen, door 
de problemen van personen die hun 
thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 
gevolg van het slepende conflict, 
doeltreffend aan te pakken, en door de 

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, haar 
inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie te verhogen, met name door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 
van de Koerdische taal in de politieke en 
openbare ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
ruime interpretatie wordt voorkomen, zoals 
het lopende proces tegen 151 Koerdische 
politieke activisten en verdedigers van de 
mensenrechten in Diyarbakır, door de 
problemen van personen die hun thuisregio 
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sociaaleconomische situatie in het 
zuidoosten verder te verbeteren; 

zijn ontvlucht, onder meer als gevolg van 
het slepende conflict, doeltreffend aan te 
pakken, en door de sociaaleconomische 
situatie in het zuidoosten verder te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 128
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, haar 
inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie te verhogen, met name door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 
van de Koerdische taal in de politieke en 
openbare ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
ruime interpretatie wordt voorkomen, door 
de problemen van personen die hun 
thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 
gevolg van het slepende conflict, 
doeltreffend aan te pakken, en door de 
sociaaleconomische situatie in het 
zuidoosten verder te verbeteren; 

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, haar 
inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie te verhogen, met name door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 
van de Koerdische taal in de politieke en 
openbare ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
ruime interpretatie wordt voorkomen en de 
rechten op vrijheid van meningsuiting, 
vereniging en vergadering worden 
gewaarborgd, door de problemen van 
personen die hun thuisregio zijn ontvlucht, 
onder meer als gevolg van het slepende 
conflict, doeltreffend aan te pakken, en 
door de sociaaleconomische situatie in het 
zuidoosten verder te verbeteren;

Or. en

Amendement 129
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, haar 
inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie te verhogen, met name door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 
van de Koerdische taal in de politieke en 
openbare ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
ruime interpretatie wordt voorkomen, door 
de problemen van personen die hun 
thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 
gevolg van het slepende conflict, 
doeltreffend aan te pakken, en door de 
sociaaleconomische situatie in het 
zuidoosten verder te verbeteren;

21. verzoekt de regering om, in het kader 
van de democratische opening, haar 
inspanningen inzake de Koerdische 
kwestie te verhogen, met name door te 
zorgen voor een consistente 
wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 
van de Koerdische taal in de politieke en 
openbare ruimte en in het onderwijs wordt 
toegestaan, door de antiterreurwetgeving 
aan te passen zodat een foutieve of te 
ruime interpretatie wordt voorkomen, door 
de problemen van personen die hun 
thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 
gevolg van het slepende conflict, 
doeltreffend aan te pakken, en door de 
sociaaleconomische situatie in het 
zuidoosten van het land verder te 
verbeteren;

Or. de

Amendement 130
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is ingenomen met de intrekking 
van de beperkingen voor uitzendingen in 
andere talen dan het Turks door 
particuliere en publieke zenders op 
plaatselijk niveau, de wijziging van de Wet 
op de grondbeginselen voor verkiezingen 
en het kiesregister waardoor schriftelijke 
en mondelinge verkiezingspropaganda in 
andere talen dan het Turks wordt 
toegestaan en de intrekking van de 
beperkingen van de rechten van 
gedetineerden en hun bezoekers die geen 
Turks spreken, om hun eigen taal of 
dialect te spreken;
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Or. en

Amendement 131
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is ingenomen met de recente 
intrekking van de beperkingen voor 
uitzendingen in andere talen dan het 
Turks door particuliere en publieke TV-
zenders, alsmede met de wijziging van de 
kieswet waardoor het mogelijk wordt 
tijdens verkiezingscampagnes andere 
talen dan het Turks te gebruiken;

Or. en

Amendement 132
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; dringt er bij 
de regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, 
door hun sociale integratie en deelname 
aan de arbeidsmarkt te verhogen, de 
toegang van meisjes tot het middelbaar 
onderwijs actief te ondersteunen en te 
zorgen voor kinderopvangfaciliteiten; is 
voorts voorstander van de invoering van 
een systeem van verplichte quota's 
teneinde een betekenisvolle aanwezigheid 

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid; 
dringt er bij de regering, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om de
sociale integratie van vrouwen en hun 
deelname aan de arbeidsmarkt te verhogen, 
met inbegrip van een betekenisvolle 
aanwezigheid van vrouwen op alle niveaus 
in de publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
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van vrouwen te verzekeren op alle niveaus 
in de publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
de politiek te verhogen;

de politiek te verhogen;

Or. en

Amendement 133
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; dringt er bij 
de regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, door
hun sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt te verhogen, de toegang van 
meisjes tot het middelbaar onderwijs actief 
te ondersteunen en te zorgen voor 
kinderopvangfaciliteiten; is voorts 
voorstander van de invoering van een 
systeem van verplichte quota's teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
de politiek te verhogen;

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; dringt er bij 
de regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, 
geweld tegen vrouwen zowel binnenshuis 
als door overheidsinstanties te 
verhinderen, hun sociale integratie en 
deelname aan de arbeidsmarkt te verhogen, 
het analfabetisme onder vrouwen, vooral 
in het Koerdische gedeelte van Turkije, te 
bestrijden en de toegang van meisjes tot 
het middelbaar onderwijs te verbeteren en 
te zorgen voor kinderopvangfaciliteiten; is 
voorts voorstander van de invoering van 
een systeem van verplichte quota's teneinde 
een betekenisvolle aanwezigheid van 
vrouwen te verzekeren op alle niveaus in 
de publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de volgende 
verkiezingen om de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
het politieke leven daadkrachtig aan te 
pakken;
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Or. en

Amendement 134
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; dringt er bij 
de regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, door 
hun sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt te verhogen, de toegang van 
meisjes tot het middelbaar onderwijs actief 
te ondersteunen en te zorgen voor 
kinderopvangfaciliteiten; is voorts 
voorstander van de invoering van een 
systeem van verplichte quota's teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
de politiek te verhogen;

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; is verontrust 
over de dalende percentages vrouwen op 
de arbeidsmarkt, zelfs onder hoog 
opgeleide vrouwen; dringt er bij de 
regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, door 
hun sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt te verhogen, de toegang van 
meisjes tot het middelbaar onderwijs actief 
te ondersteunen en te zorgen voor 
kinderopvangfaciliteiten; is voorts 
voorstander van de invoering van een 
systeem van verplichte quota's teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
de politiek te verhogen;

Or. en

Amendement 135
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; dringt er bij 
de regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, door 
hun sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt te verhogen, de toegang van 
meisjes tot het middelbaar onderwijs actief 
te ondersteunen en te zorgen voor 
kinderopvangfaciliteiten; is voorts 
voorstander van de invoering van een 
systeem van verplichte quota's teneinde 
een betekenisvolle aanwezigheid van 
vrouwen te verzekeren op alle niveaus in 
de publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
de politiek te verhogen; 

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; dringt er bij 
de regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, door 
hun sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt te verhogen, de toegang van 
meisjes tot het middelbaar onderwijs actief 
te ondersteunen en te zorgen voor 
kinderopvangfaciliteiten; is voorts 
voorstander van de invoering van een
doeltreffende en systematische 
gendergelijkheidsaanpak teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in het 
politieke leven; verzoekt met name de 
politieke partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
de politiek te verhogen; 

Or. en

Amendement 136
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met de versterking van 
het juridisch kader ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
in het grondwettelijke pakket; dringt er bij 
de regering, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld op aan 
uitgebreide maatregelen te treffen om 
armoede onder vrouwen te bestrijden, door 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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hun sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt te verhogen, de toegang van 
meisjes tot het middelbaar onderwijs actief 
te ondersteunen en te zorgen voor 
kinderopvangfaciliteiten; is voorts 
voorstander van de invoering van een 
systeem van verplichte quota's teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en bij de 
overheid; verzoekt met name de politieke 
partijen gebruik te maken van de 
gelegenheid van de volgende verkiezingen 
om de actieve deelname van vrouwen aan 
de politiek te verhogen;

Or. de

Amendement 137
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is verheugd over het rondschrijven 
van de premier van mei 2010 met het oog 
op het bevorderen van werkgelegenheid 
en gelijke kansen voor vrouwen, alsmede 
de invoering van wetgeving en beleid 
inzake werkgelegenheid, 
arbeidsinspecties, strategische plannen en 
opleiding op het werk;

Or. en

Amendement 138
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. doet een beroep op de Turkse 
regering om een democratisch platform 
voor dialoog tussen de Turkse staat en de 
vertegenwoordigers van Koerdische 
burgers in het leven te roepen om een 
vreedzame en duurzame oplossing voor de 
Koerdische kwestie te vinden door onder 
andere wederzijdse verplichtingen inzake 
de vrijheid van meningsuiting te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 139
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft; 

23. betreurt ten zeerste de onlangs 
gedocumenteerde hoge percentages van 
huiselijk geweld tegen vrouwen, met 
inbegrip van eermoorden, en verzoekt de 
regering met klem zich op alle niveaus in 
te zetten voor preventie, met name door 
wet 4320 inzake de bescherming van het 
gezin uit te voeren en de tenuitvoerlegging 
ervan door de politie en de rechterlijke 
macht te controleren, door gemeenten te 
verplichten om in elke gemeente met meer 
dan 50.000 inwoners een opvangtehuis 
van hoge kwaliteit te openen, door 
doeltreffend toe te zien op de volledige 
naleving van deze verplichting, en door een 
systeem in te voeren van aansluitende hulp 
voor vrouwen die deze opvangtehuizen 
verlaten; dringt er bij de rechterlijke macht 
en de politie op aan te reageren op 
verzoeken om bescherming en te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft; 
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Or. en

Amendement 140
Dominique Vlasto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft;

23. betreurt de maatschappelijke 
acceptatie en de toename van eermoorden 
en eer-gerelateerd geweld, en verzoekt de 
regering met klem zich op alle niveaus in 
te zetten voor preventie, met name door 
gemeenten te verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten, 
met als doel psychologische steun, 
rechtsbijstand en medische hulp te 
verlenen en hun re-integratie in de 
maatschappij te bevorderen; dringt er bij 
de rechterlijke macht op aan te waarborgen 
dat geweld tegen vrouwen en tegen 
mensen die eerwraak bestrijden consistent 
en consequent wordt bestraft;

Or. fr

Amendement 141
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
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verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft;

verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten, 
en hun deelname aan de arbeidsmarkt te 
ondersteunen; verzoekt de regering om 
een adequaat en doeltreffend overzicht op 
te stellen van opvangtehuizen en het werk 
van gemeenten; dringt er bij de 
rechterlijke macht op aan te waarborgen 
dat geweld tegen vrouwen consistent en 
consequent wordt bestraft;

Or. en

Amendement 142
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft;

23. betreurt de toename van zogenaamde 
eermoorden en de voortdurende hoge 
niveaus van huiselijk geweld ten zeerste, 
en verzoekt de regering met klem zich op 
alle niveaus in te zetten voor preventie, met 
name door gemeenten te verplichten voor
voldoende opvangtehuizen te zorgen voor 
vrouwen die gevaar lopen, door 
doeltreffend toe te zien op de volledige 
naleving van deze verplichting, en door een 
systeem in te voeren van aansluitende hulp 
voor vrouwen die deze opvangtehuizen 
verlaten; dringt er bij de rechterlijke macht 
op aan te waarborgen dat geweld tegen 
vrouwen consistent en consequent wordt 
bestraft;

Or. en
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Amendement 143
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft;

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen en 
kinderen/minderjarigen die gevaar lopen 
het slachtoffer te worden van enige vorm 
van geweld (eermoorden, huiselijk 
geweld, verkrachting, gedwongen 
uithuwelijking), door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen en kinderen/minderjarigen die 
deze opvangtehuizen verlaten; dringt er bij 
de rechterlijke macht op aan te waarborgen 
dat geweld tegen vrouwen en 
kinderen/minderjarigen consistent en 
consequent wordt bestraft;

Or. en

Amendement 144
Zoran Thaler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste en veroordeelt vroege en 
gedwongen uithuwelijking; betreurt de 
toename van eermoorden ten zeerste, en 
verzoekt de regering met klem zich op alle 
niveaus in te zetten voor preventie, met 
name door gemeenten te verplichten voor 
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zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft;

voldoende opvangtehuizen te zorgen voor 
vrouwen die gevaar lopen, door 
doeltreffend toe te zien op de volledige 
naleving van deze verplichting, en door een 
systeem in te voeren van aansluitende hulp 
voor vrouwen die deze opvangtehuizen 
verlaten; dringt er bij de rechterlijke macht 
op aan te waarborgen dat geweld tegen 
vrouwen consistent en consequent wordt 
bestraft;

Or. en

Amendement 145
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt de toename van eermoorden 
ten zeerste, en verzoekt de regering met 
klem zich op alle niveaus in te zetten voor 
preventie, met name door gemeenten te 
verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft; 

23. betreurt het voortduren van 
"eermoorden" ten zeerste, en verzoekt de 
regering met klem zich op alle niveaus in 
te zetten voor preventie, met name door
gemeenten te verplichten voor voldoende 
opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen 
die gevaar lopen, door doeltreffend toe te 
zien op de volledige naleving van deze 
verplichting, en door een systeem in te 
voeren van aansluitende hulp voor 
vrouwen die deze opvangtehuizen verlaten; 
dringt er bij de rechterlijke macht op aan te 
waarborgen dat geweld tegen vrouwen 
consistent en consequent wordt bestraft; 

Or. en

Amendement 146
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. betreurt het feit dat met het 
nationale actieplan ter bestrijding van 
huiselijk geweld geen merkbare 
vooruitgang is geboekt, mede ten gevolge 
van een gebrekkige coördinatie en 
ontoereikende middelen;

Or. en

Amendement 147
Zoran Thaler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is verheugd over de goedkeuring 
van wijzigingen op de antiterreurwet 
waarmee wordt bepaald dat kinderen die 
van met terrorisme verband houdende 
misdaden worden beschuldigd, door
jeugdrechtbanken moeten worden 
berecht;

Or. en

Amendement 148
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is ingenomen met het 
driepartijenprotocol tussen het bureau 
voor sociale diensten en 
kinderbescherming, het directoraat-
generaal voor de positie van de vrouw en 
de Turkse politie met het oog op de 
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verbetering van de dienstverlening aan 
vrouwen en kinderen die het slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld;

Or. en

Amendement 149
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is hevig verontrust over de aanval 
van de politie op transgenderactivisten in 
mei 2010 in Ankara en hun 
daaropvolgende rechterlijke vervolging; 
dringt er bij de regering op aan ervoor te 
zorgen dat gelijkheid, ongeacht geslacht, 
ras of etnische afkomst, godsdienst of 
geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, door de wet wordt 
gegarandeerd en daadwerkelijk wordt 
toegepast; 

Or. en

Amendement 150
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat de oplossing van het 
gewapende conflict tussen Turkije en de 
PKK van essentieel belang is voor een 
stabiel, democratisch en vreedzaam 
Turkije als toekomstig lid van de EU; 
onderstreept dat de ingrijpende en 
duurzame democratische hervorming 
vergezeld moet gaan van het scheppen 
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van een nieuwe pluralistische nationale 
identiteit en het officieel afstand doen van 
het etnische ultranationalisme dat een 
belangrijke bron van instabiliteit en 
conflict in de geschiedenis van de Turkse 
staat is geweest;

Or. en

 Amendement 151
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat Turkije wetgeving 
moet aannemen op grond waarvan civiele 
of sociale dienst wordt ingevoerd als 
alternatief voor de militaire dienstplicht, 
op basis van een vrije keuze; verzoekt de 
regering toe te zien op volledige naleving 
van de uitspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens in de zaak 
Ülke tegen Turkije;

Schrappen

Or. de

Amendement 152
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat Turkije wetgeving 
moet aannemen op grond waarvan civiele 
of sociale dienst wordt ingevoerd als 
alternatief voor de militaire dienstplicht, op 
basis van een vrije keuze; verzoekt de 
regering toe te zien op volledige naleving 
van de uitspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens in de zaak 

24. is van oordeel dat Turkije wetgeving 
moet aannemen op grond waarvan civiele 
of sociale dienst wordt ingevoerd als 
alternatief voor de militaire dienstplicht, 
die niet te lang is, op vrije keuze 
gebaseerd is en strookt met zijn 
verplichtingen uit hoofde van het 
internationale recht; verzoekt de regering 
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Ülke tegen Turkije; toe te zien op volledige naleving van de 
uitspraak van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens in de zaak Ülke tegen 
Turkije door de wetgeving te wijzigen ter 
voorkoming van de vervolging van 
gewetensbezwaarden die weigeren de 
dienstplicht te vervullen; verzoekt de 
regering een onderzoek in te stellen naar 
de aantijgingen van mishandeling van 
gewetensbezwaarden in militaire 
hechtenis en stappen te nemen om 
dergelijke wantoestanden in de toekomst 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 153
Ria Oomen-Ruijten, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, 
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Michail Tremopoulos, Ulrike 
Lunacek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept het belang van een 
doeltreffende bescherming van 
verdedigers van de mensenrechten; is 
verontrust over de aanhoudende 
rechtszaken en juridische vervolging van 
verdedigers van de mensenrechten en 
vestigt vooral de aandacht op het proces 
tegen Pinar Selek, dat twaalf jaar heeft 
geduurd ondanks twee vrijspraken; doet 
een beroep op de Commissie om haar 
zaak en alle soortgelijke zaken 
nauwlettend in het oog te houden en 
dergelijke processen systematisch bij te
wonen; 

Or. en
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Amendement 154
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is verontrust over allesomvattende 
nieuwe regelgeving waarmee alcohol in 
reclame en advertenties wordt verboden 
en strenge nieuwe beperkingen op 
alcoholvergunningen worden ingevoerd, 
met inbegrip van een clausule waarin 
staat dat bij alle gelegenheden waar 
mensen van 24 jaar of jonger aanwezig 
"kunnen" zijn, geen alcohol mag worden 
geschonken;

Or. en

Amendement 155
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. dringt er bij de belangrijkste 
politieke partijen op aan tot een oplossing 
te komen inzake het verbod op 
hoofddoeken aan universiteiten om de 
polariserende gevolgen van deze kwestie 
voor de Turkse samenleving tegen te 
gaan; is van oordeel dat deze oplossing 
dient te zijn gebaseerd op de eerbiediging 
van de vrije keuze van vrouwen;

Or. en
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Amendement 156
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is ingenomen met de uitspraak van 
het Hof van Cassatie van april 2009 tegen 
de opheffing van de LGBTT-organisatie
Lambda Istanbul; verzoekt om extra 
aandacht en steun voor wetgeving en 
beleid tegen discriminatie;

Or. en

Amendement 157
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. erkent dat de kwestie van de 
rechten van Roma in Turkije veel 
aandacht en politieke inzet van zowel de 
regering als de oppositiepartijen krijgt; 
adviseert om de tenuitvoerlegging van het 
huisvestingsplan van de regering ten 
behoeve van de Roma te controleren en te 
evalueren; spoort de Turkse regering 
ertoe aan een actieplan voor de Roma te 
ontwikkelen met afgebakende prioritaire 
gebieden en voor de actieve integratie en 
geloofwaardig overleg met de Roma-
gemeenschappen;

Or. en
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Amendement 159
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. prijst de weerbaarheid van de Turkse 
economie ten aanzien van de wereldwijde 
economische crisis; benadrukt dat deze 
economische opleving een unieke kans 
biedt voor de verhoging van de 
arbeidsparticipatie en de 
werkgelegenheidscijfers – die nog steeds 
erg laag liggen en amper 50% bedragen –
en voor de aanzet van een proces van 
progressieve sociale integratie; wijst op de 
gedeelde verantwoordelijkheid van de 
regering en de sociale partners, en moedigt 
hen aan de samenwerking te intensiveren 
om zo de basis van een sociaal 
georiënteerde markteconomie te 
versterken; 

25. is verontrust over de 
interventionistische aanpak van de 
economie door de staat; prijst de 
weerbaarheid van de Turkse economie ten 
aanzien van de wereldwijde economische 
crisis; benadrukt dat deze economische 
opleving een unieke kans biedt voor de 
verhoging van de arbeidsparticipatie en de 
werkgelegenheidscijfers – die nog steeds 
erg laag liggen en amper 50% bedragen –
en voor de aanzet van een proces van 
progressieve sociale integratie; wijst op de 
gedeelde verantwoordelijkheid van de 
regering en de sociale partners, en moedigt 
hen aan de samenwerking te intensiveren 
om zo de basis van een sociaal 
georiënteerde markteconomie te 
versterken; dringt aan op vastberaden 
optreden tegen zwartwerken om te zorgen 
voor gelijkberechtiging van werknemers 
en om marktverstoringen te vermijden; 

Or. it

Amendement 160
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. doet een beroep op het Turkse 
leger om een einde te maken aan de 
opzettelijke en systematische verbranding 
van bossen in het oosten en zuidoosten 
van Turkije als onderdeel van zijn 
campagne tegen opstandelingen; wijst 
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erop dat de vernietiging van bossen, 
oogsten, vee, voedingsmiddelen, zaden, 
gebouwen en andere activa die een 
economische, culturele en biologische 
waarde hebben, een schending vormt van 
het internationale humanitaire recht, met 
inbegrip van het Verdrag inzake het 
verbod van militair of enig ander 
vijandelijk gebruik van 
milieuveranderingstechnieken (ENMOD) 
van 1976 en aanvullend protocol I van 
1977 bij de Verdragen van Genève van 
1949; dringt er bij de Turkije op aan toe te 
treden tot het Verdrag inzake 
clustermunitie en een einde te maken aan 
het gebruik van anti-personeelmijnen in 
Turkije, aangezien Turkije gebonden is 
door het Verdrag inzake het verbod van 
mijnen dat het gebruik van 
anti-personeelmijnen onder alle 
omstandigheden verbiedt; doet een beroep 
op Turkije om een einde te maken aan 
alle oorlogsmisdaden en een 
internationale commissie mogelijke 
gevallen van oorlogsmisdaden te laten 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 161
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt kennis van de onderlinge 
afhankelijkheid van de Turkse en de EU-
economie en wijst op de mogelijkheden die 
deze schept voor het verhogen van de 
welvaart in zowel de EU als Turkije, 
naarmate de integratie van Turkije in de 
EU-markt vordert;

26. neemt kennis van de onderlinge 
afhankelijkheid van de Turkse en de EU-
economie en wijst op de mogelijkheden die 
deze schept voor het verhogen van de 
welvaart in zowel de EU als Turkije, 
naarmate de integratie van Turkije in de 
EU-markt vordert; constateert tevens dat 
Turkije de zevende grootste 
handelspartner van de EU is waarbij 
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tweederde van de DBI uit de EU en de 
douane-unie met Turkije voortvloeien, en 
dat de handelsrelatie tussen de EU en 
Turkije een van de meest voortgeschreden 
handelsrelaties is die de EU met een land 
onderhoudt;

Or. en

Amendement 162
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt kennis van de onderlinge 
afhankelijkheid van de Turkse en de EU-
economie en wijst op de mogelijkheden die 
deze schept voor het verhogen van de 
welvaart in zowel de EU als Turkije, 
naarmate de integratie van Turkije in de 
EU-markt vordert;

26. neemt kennis van de steeds grotere
onderlinge afhankelijkheid van de 
Turkse en de EU-economie en wijst op 
de daarmee verband houdende
mogelijkheden voor verdere 
uitbreiding van de handel tussen de 
EU en Turkije;

Or. de

Amendement 163
Richard Howitt, Raimon Obiols, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is verheugd over de 
grondwetswijzigingen waardoor de 
arbeids- en vakbondsrechten worden 
verruimd; is echter bezorgd over het feit 
dat de herziening van de wetgeving inzake 
vakbondsrechten met het oog op de 
invoering van volledige vakbondsrechten 
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overeenkomstig de EU- en ILO-normen 
nog niet is afgerond;

Or. en

Amendement 164
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt kennis van de verbeteringen die 
met de grondwetswijzigingen werden 
ingevoerd op het gebied van de sociale 
dialoog; houdt echter vol dat ook hier een 
correcte tenuitvoerlegging in het juridische 
kader, dat nog altijd in overeenstemming 
moet worden gebracht met de ILO-normen, 
essentieel is; moedigt alle partijen van de 
Economische en Sociale Raad aan zich 
meer toe te leggen op het bereiken van 
deze doelstelling en daartoe intensiever 
samen te werken; 

27. neemt kennis van de verbeteringen die 
met de grondwetswijzigingen werden 
ingevoerd op het gebied van de sociale 
dialoog; houdt echter vol dat ook hier een 
correcte tenuitvoerlegging in het juridische 
kader, dat nog altijd in overeenstemming 
moet worden gebracht met de ILO-normen, 
essentieel is; moedigt derhalve alle partijen 
van de Economische en Sociale Raad aan 
zich meer toe te leggen op het bereiken van 
deze doelstelling en daartoe intensiever 
samen te werken ten einde tot ijkpunten te 
komen voor de opening van Hoofdstuk 19 
inzake sociaal beleid en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 165
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt kennis van de verbeteringen die 
met de grondwetswijzigingen werden 
ingevoerd op het gebied van de sociale 
dialoog; houdt echter vol dat ook hier een 
correcte tenuitvoerlegging in het 
juridische kader, dat nog altijd in 

27. neemt kennis van de verbeteringen die 
met de grondwetswijzigingen werden 
ingevoerd op het gebied van de sociale 
dialoog en vakbondsrechten; houdt echter 
vol dat daarnaast het juridische kader 
ingrijpend aangepast moet worden om het
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overeenstemming moet worden gebracht
met de ILO-normen, essentieel is; moedigt 
alle partijen van de Economische en 
Sociale Raad aan zich meer toe te leggen 
op het bereiken van deze doelstelling en 
daartoe intensiever samen te werken;

in overeenstemming te brengen met de 
ILO- en EU-normen; moedigt alle partijen 
van de Economische en Sociale Raad aan 
zich meer in te zetten en intensiever samen 
te werken;

Or. de

Amendement 166
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt kennis van de verbeteringen die 
met de grondwetswijzigingen werden 
ingevoerd op het gebied van de sociale 
dialoog; houdt echter vol dat ook hier een 
correcte tenuitvoerlegging in het juridische 
kader, dat nog altijd in overeenstemming 
moet worden gebracht met de ILO-normen, 
essentieel is; moedigt alle partijen van de 
Economische en Sociale Raad aan zich 
meer toe te leggen op het bereiken van 
deze doelstelling en daartoe intensiever 
samen te werken;

27. neemt kennis van de kleine
verbeteringen die met de 
grondwetswijzigingen werden ingevoerd 
op het gebied van de sociale dialoog; houdt 
echter vol dat ook hier een correcte 
tenuitvoerlegging in het juridische kader, 
dat nog altijd in overeenstemming moet 
worden gebracht met de ILO-normen, 
essentieel is; moedigt alle partijen van de 
Economische en Sociale Raad aan zich 
meer toe te leggen op het bereiken van 
deze doelstelling en daartoe intensiever 
samen te werken;

Or. de

Amendement 167
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt kennis van de verbeteringen die 
met de grondwetswijzigingen werden 
ingevoerd op het gebied van de sociale 
dialoog; houdt echter vol dat ook hier een 

27. is verheugd over de verbeteringen die 
met de grondwetswijzigingen werden 
ingevoerd op het gebied van de sociale 
dialoog; houdt echter vol dat ook hier een 
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correcte tenuitvoerlegging in het juridische 
kader, dat nog altijd in overeenstemming 
moet worden gebracht met de ILO-normen, 
essentieel is; moedigt alle partijen van de 
Economische en Sociale Raad aan zich 
meer toe te leggen op het bereiken van 
deze doelstelling en daartoe intensiever 
samen te werken;

correcte tenuitvoerlegging in het juridische 
kader, dat nog altijd in overeenstemming 
moet worden gebracht met de ILO-normen, 
essentieel is; moedigt alle partijen van de 
Economische en Sociale Raad aan zich 
meer toe te leggen op het bereiken van 
deze doelstelling en daartoe intensiever 
samen te werken;

Or. en

Amendement 168
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herhaalt dat de cohesie tussen Turkse 
regio's en tussen plattelands- en 
stadsgebieden moet worden versterkt; wijst 
in dit verband op de bijzondere rol van 
onderwijs en op de noodzaak hardnekkige 
en grote regionale ongelijkheden op het 
gebied van de kwaliteit van onderwijs en 
het percentage schoolgaande kinderen aan 
te pakken;

28. herhaalt dat de cohesie tussen Turkse 
regio's en tussen plattelands- en 
stadsgebieden moet worden versterkt; wijst 
in dit verband op de bijzondere rol van 
onderwijs en op de noodzaak hardnekkige 
en nog steeds grote regionale 
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage 
schoolgaande kinderen aan te pakken;

Or. de

Amendement 169
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die
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ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; benadrukt met name dat 
erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast zodat deze 
volledig in overeenstemming is met de 
Europese normen, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet worden 
toegewezen aan de uitvoerende macht;

ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; roept de Turkse regering 
op af te zien van de ontwikkeling en het 
gebruik van kernenergie, onder meer 
vanwege de hoge seismische activiteit in 
het land; benadrukt met name dat erop 
moet worden toegezien dat de ontwerpwet 
voor natuurbescherming en biodiversiteit 
wordt aangepast zodat deze volledig in 
overeenstemming is met de Europese 
normen, en dat de verantwoordelijkheid 
voor de natuurbescherming duidelijk moet 
worden toegewezen aan de uitvoerende 
macht;

Or. el

Amendement 170
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; benadrukt met name dat 
erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast zodat deze 
volledig in overeenstemming is met de 
Europese normen, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet worden 
toegewezen aan de uitvoerende macht; 

29. doet een beroep op de regering de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de milieugevolgen van
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; benadrukt met name dat 
erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast zodat deze 
volledig in overeenstemming is met de 
Europese normen, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet worden 
toegewezen aan de uitvoerende macht; doet 
een beroep op de Turkse regering om een 
ambitieuzer beleidskader te kiezen 
geschraagd door concrete actieplannen 
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ter bestrijding van de toename van 
broeikasgasemissies; 

Or. en

Amendement 171
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; benadrukt met name dat 
erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast zodat deze 
volledig in overeenstemming is met de 
Europese normen, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet 
worden toegewezen aan de uitvoerende 
macht;

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de sociale en 
milieugevolgen van haar plannen voor 
nieuwe energie- en waterinfrastructuur in 
het kader van het project zuidoost-Anatolië 
(GAP), die ernstige gevolgen zouden 
kunnen hebben voor het milieu en het 
unieke landschap van vele regio's; 
benadrukt met name dat erop moet worden 
toegezien dat de ontwerpwet voor 
natuurbescherming en biodiversiteit wordt 
aangepast zodat deze volledig in 
overeenstemming is met de Europese 
normen;

Or. en

Amendement 172
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
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duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; benadrukt met name dat 
erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast zodat deze 
volledig in overeenstemming is met de 
Europese normen, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet worden 
toegewezen aan de uitvoerende macht; 

duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's en in het bijzonder aan de 
gevolgen van een dergelijk project voor 
het buurland Irak; benadrukt met name 
dat erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast zodat deze 
volledig in overeenstemming is met de 
Europese normen, en dat de
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet worden 
toegewezen aan de uitvoerende macht; 

Or. en

Amendement 173
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; benadrukt met name dat 
erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast zodat deze
volledig in overeenstemming is met de 
Europese normen, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet worden 
toegewezen aan de uitvoerende macht;

29. dringt er bij de regering op aan de 
grootste aandacht te besteden aan de 
duurzaamheid en de milieugevolgen van 
haar plannen voor nieuwe energie- en 
waterinfrastructuur in het kader van het 
project zuidoost-Anatolië (GAP), die 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het milieu en het unieke landschap 
van vele regio's; benadrukt met name dat 
erop moet worden toegezien dat de 
ontwerpwet voor natuurbescherming en 
biodiversiteit wordt aangepast ten einde 
het culturele en archeologische erfgoed te 
bewaren met volledige inachtneming van 
de Europese normen volledig, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming duidelijk moet worden 
toegewezen aan de uitvoerende macht;
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Or. en

Amendement 174
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. doet een beroep op Turkije om de 
betrekkingen met zijn EU- en niet-EU-
buren te blijven verbeteren; is van oordeel 
dat dit een belangrijk geostrategisch 
voordeel voor Turkije en de EU oplevert 
in het licht van een toekomstige toetreding 
van Turkije tot de Unie; 

Or. en

Amendement 175
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is bezorgd over de strenge straffen 
voor studenten die aan betogingen 
deelnemen;

Or. en

Amendement 176
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is bezorgd over de negatieve 
ecologische, archeologische en sociale 
gevolgen van de economische groei in 
Turkije; roept de Turkse regering op dit 
archeologische en ecologische erfgoed te 
bewaren door voorrang te geven aan 
kleinere, ecologisch en sociaal duurzame 
projecten;

Or. en

Amendement 177
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de 
lopende onderhandelingen actief te 
ondersteunen en een concrete bijdrage te 
leveren aan een allesomvattende 
oplossing voor de kwestie Cyprus, en een 
gunstig klimaat te bevorderen voor de 
onderhandelingen door onmiddellijk te 
beginnen met de terugtrekking van zijn 
strijdkrachten van Cyprus; dringt er bij de 
twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 
op aan zo veel mogelijk te profiteren van 
de vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

30. roept de Turkse overheid op om: 
a) de Turkse troepen onmiddellijk terug te 
trekken uit Cyprus;
b) Cyprus te erkennen als ongedeelde 
eenheidsstaat; 
c) te starten met de repatriëring van de 
illegale migranten; 
d) medewerking toe te zeggen voor het 
instellen van een commissie die zal zorgen 
voor de teruggave van de ontnomen 
bezittingen; 
e). de veroorzaakte schade te vergoeden 
aan de oorspronkelijke bewoners;

Or. nl
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Amendement 178
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de 
lopende onderhandelingen actief te 
ondersteunen en een concrete bijdrage te 
leveren aan een allesomvattende 
oplossing voor de kwestie Cyprus, en een 
gunstig klimaat te bevorderen voor de 
onderhandelingen door onmiddellijk te 
beginnen met de terugtrekking van zijn 
strijdkrachten van Cyprus; dringt er bij de 
twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 
op aan zo veel mogelijk te profiteren van 
de vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije; 

30. doet een beroep op Turkije om 
resolutie 550 van de VN-Veiligheidsraad 
ten uitvoer te leggen en Varosha aan zijn 
inwoners terug te geven onder het beheer 
van de VN; roept Turkije tevens op om de 
haven van Famagusta onder bestuur van 
de EU open te stellen ten voordele van 
beide gemeenschappen;

Or. en

Amendement 179
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 

30. wijst andermaal op het feit dat Turkije 
overeenkomstig het 
onderhandelingskader duidelijk verplicht 
is goede nabuurschapsbetrekkingen te 
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Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

onderhouden; onderstreept zijn inzet om 
de inspanningen te ondersteunen ten 
einde tot een allesomvattende oplossing 
voor de kwestie Cyprus te komen en roept 
de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, op basis van een uit twee zones en 
twee gemeenschappen bestaande 
federatie, in overeenstemming met de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU; dringt er bij 
Turkije op aan een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus, door de kwestie met betrekking tot 
de vestiging van Turkse burgers op het 
eiland aan te pakken en eveneens door de 
teruggave van het vergrendelde deel van 
Famagusta aan de rechtmatige inwoners 
mogelijk te maken, overeenkomstig 
resolutie 550(1984) van de VN-
Veiligheidsraad;

Or. en

Amendement 180
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 

30. roept de Turkse regering op zijn 
verplichtingen, zoals vermeld in de 
verklaring van de Europese Gemeenschap 
en haar lidstaten van 21 september 2005 
en in de conclusies van de Raad, met 
inbegrip van die van december 2006 en 
december 2009, volledig na te komen, de 
lopende onderhandelingen actief te 
ondersteunen door een concrete bijdrage te 
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gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

leveren aan een allesomvattende oplossing 
voor de kwestie Cyprus, door een gunstig 
klimaat te bevorderen voor de 
onderhandelingen middels de
onmiddellijke terugtrekking van zijn 
strijdkrachten van Cyprus, door een einde 
te maken aan de illegale vestiging van 
Turkse burgers op het eiland en ook de 
teruggave mogelijk te maken van het 
afgegrendelde deel van Famagusta aan 
zijn rechtmatige inwoners overeenkomstig 
resolutie 550 (1984) van de 
VN-Veiligheidsraad en alle desbetreffende 
resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de 
beginselen die ten grondslag liggen aan de 
EU, dit ten voordele van de Cypriotische 
burgers, de EU en Turkije;

Or. en

Amendement 181
Gabriele Albertini, Pascale Gruny, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor 
Boştinaru, Robert Atkins, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus, door de kwestie met betrekking tot 
de vestiging van Turkse burgers op het 
eiland aan te pakken en eveneens door de 
teruggave mogelijk te maken van het 
vergrendelde deel van Famagusta aan de 
rechtmatige bewoners, overeenkomstig 
resolutie nr. 550(1984) van de VN-
Veiligheidsraad; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
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Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

Or. en

Amendement 182
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije; 

30. dringt er bij de Turkse regering op aan
de lopende onderhandelingen actief te 
ondersteunen en een concrete bijdrage te 
leveren aan een allesomvattende oplossing 
voor de kwestie Cyprus, en een gunstig 
klimaat te bevorderen voor de 
onderhandelingen door onmiddellijk te 
beginnen met de terugtrekking van zijn 
strijdkrachten van Cyprus; dringt er bij de 
twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 
op aan om binnen het overeengekomen 
kader dat voorziet in een federatie met 
twee zones met ongedeelde soevereiniteit, 
één internationale rechtspersoonlijkheid 
en één burgerschap, zo veel mogelijk te 
profiteren van de vorderingen die reeds in 
de onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
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EU en Turkije;

Or. el

Amendement 183
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije; vestigt de aandacht op het 
laatste driepuntenpakket met voorstellen 
van de president van de Republiek 
Cyprus, dat als voornaamste doel heeft de 
rechtstreekse onderhandelingen te 
intensiveren;

Or. el



AM\854860NL.doc 109/182 PE456.654v02-00

NL

Amendement 184
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije; ziet de constante 
verplaatsing van Turkse burgers van 
Anatolië naar Cyprus als belemmering 
voor het vreedzaam naast elkaar leven 
van de twee gemeenschappen op het 
eiland; 

Or. it

Amendement 185
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 30. roept de Turkse regering en alle 
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onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen 
door onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

betrokken partijen op de lopende 
onderhandelingen actief te blijven 
ondersteunen en hiertoe te blijven 
bijdragen, en dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een rechtvaardige en duurzame oplossing 
te bereiken, in overeenstemming met het 
verzoek van de secretaris-generaal van de 
VN, de desbetreffende resoluties van de 
VN-Veiligheidsraad en de vaste 
parameters van de VN, alsmede de 
beginselen die ten grondslag liggen aan de 
EU, dit ten voordele van de twee 
gemeenschappen op het eiland, de EU en 
Turkije

Or. en

Amendement 186
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen; 
dringt er bij de twee gemeenschappen op 
Cyprus krachtig op aan zo veel mogelijk te 
profiteren van de vorderingen die reeds in 
de onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
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secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

Or. en

Amendement 187
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus;dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad, met name resolutie 550 
(1984), en de beginselen die ten grondslag 
liggen aan de EU, dit ten voordele van de 
Cypriotische burgers, de EU en Turkije;

Or. en
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Amendement 188
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de 
lopende onderhandelingen actief te 
ondersteunen en een concrete bijdrage te 
leveren aan een allesomvattende oplossing 
voor de kwestie Cyprus, en een gunstig 
klimaat te bevorderen voor de 
onderhandelingen door onmiddellijk te 
beginnen met de terugtrekking van zijn 
strijdkrachten van Cyprus; dringt er bij de 
twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 
op aan zo veel mogelijk te profiteren van 
de vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

30. roept alle betrokken partijen op de 
lopende onderhandelingen actief te 
ondersteunen en een concrete bijdrage te 
leveren aan een allesomvattende oplossing 
voor de kwestie Cyprus, en een gunstig 
klimaat te bevorderen voor de 
onderhandelingen door onmiddellijk te 
beginnen met de terugtrekking van zijn 
strijdkrachten van Cyprus; dringt er bij de 
twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 
op aan zo veel mogelijk te profiteren van 
de vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van alle Cyprioten, de EU en 
Turkije;

Or. en

Amendement 189
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 

30. roept de Turkse regering en alle 
betrokken partijen op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
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onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

bevorderen voor de onderhandelingen door 
te beginnen met de terugtrekking van de 
strijdkrachten van Cyprus; dringt er bij de 
twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 
op aan zo veel mogelijk te profiteren van 
de vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

Or. en

Amendement 190
Eleni Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
voordele van de Cypriotische burgers, de 

30. roept de Turkse regering op de lopende 
onderhandelingen actief te ondersteunen en 
een concrete bijdrage te leveren aan een 
allesomvattende oplossing voor de kwestie 
Cyprus, en een gunstig klimaat te 
bevorderen voor de onderhandelingen door 
onmiddellijk te beginnen met de 
terugtrekking van zijn strijdkrachten van 
Cyprus; dringt er bij de twee 
gemeenschappen op Cyprus krachtig op 
aan zo veel mogelijk te profiteren van de 
vorderingen die reeds in de 
onderhandelingen zijn behaald teneinde 
een in overleg tot stand gekomen, 
duurzame oplossing te bereiken, in 
overeenstemming met het verzoek van de 
secretaris-generaal van de VN, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die ten 
grondslag liggen aan de EU, dit ten 
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EU en Turkije; voordele van de Cypriotische burgers, de 
EU en Turkije;

Or. en

Amendement 191
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. dringt er bij Turkije op aan te 
waarborgen dat de rechten van alle 
ontheemde personen op Cyprus worden 
gerespecteerd, inclusief die van de 
religieuze minderheden, en dat zij hun 
religieuze rechten ongehinderd kunnen 
uitoefenen; onderstreept dat, in het geval 
van de katholieke maronitische 
gemeenschap, tevens vrijheden dienen te 
worden toegekend aan de vier 
maronitische dorpen; veroordeelt elke 
vorm van geweld, discriminatie en 
onverdraagzaamheid op grond van religie, 
zoals die zich voordeed bij de 
gewelddadige verstoring van de mis op 
kerstdag, die werd gevierd door de 300 
overgebleven christenen in het door de 
Turkse autoriteiten bezette gedeelte van 
Cyprus;

Or. en

Amendement 192
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 31. doet een beroep op Turkije om het 
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Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones in 
het noorden;

vergrendelde deel van Famagusta aan zijn 
rechtmatige inwoners terug te geven, 
overeenkomstig resolutie 550(9184) van 
de VN-Veiligheidsraad; moedigt Turkije 
aan zijn steun aan het Comité vermiste 
personen op Cyprus op te voeren, met 
name door het eenvoudiger toegang te 
bieden tot de militaire zones in het 
noorden;

Or. en

Amendement 193
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 
Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones in 
het noorden;

31. stelt vast dat Turkije nog steeds 
financiële en morele steun verleent aan de 
aanhoudende activiteiten van het Comité 
vermiste personen op Cyprus en spoort 
Turkije ertoe aan het Comité eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones in 
het noorden;

Or. en

Amendement 194
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 
Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones in 
het noorden;

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 
Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones en 
archieven, en alle andere passende 
maatregelen in de humanitaire kwestie 
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van de vermiste personen te treffen 
overeenkomstig de bevindingen van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens;

Or. en

Amendement 195
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 
Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones in 
het noorden;

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 
Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones in 
het noorden en desbetreffende verslagen 
in archieven, en alle andere passende 
maatregelen in deze humanitaire kwestie 
te treffen overeenkomstig de bevindingen 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens;

Or. en

Amendement 196
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 
Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones in 
het noorden;

31. moedigt Turkije aan zijn steun aan het 
Comité vermiste personen op Cyprus op te 
voeren, met name door het eenvoudiger 
toegang te bieden tot de militaire zones en 
archieven, en alle andere passende 
maatregelen in de humanitaire kwestie 
van de vermiste personen te treffen 
overeenkomstig de bevindingen van het 
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Europees Hof voor de rechten van de 
mens;

Or. en

Amendement 197
Hannes Swoboda, Kyriakos Mavronikolas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt Turkije en de Turks-
Cypriotische autoriteiten geen nieuwe 
nederzettingen van Turkse burgers op het 
eiland te stichten, aangezien dit het 
demografische evenwicht verder zou 
aantasten en de loyaliteit van zijn burgers 
zou verminderen jegens een toekomstige 
gemeenschappelijke staat op basis van 
zijn gemeenschappelijke verleden;

Or. en

Amendement 198
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. doet een beroep op Turkije om 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 
internationale recht;

Or. en
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Amendement 199
Vincent Peillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. neemt met belangstelling nota van 
de recente veranderingen in het 
buitenlands beleid van Turkije en het 
meer op de voorgrond treden van de 
Turkse diplomatie in de wereld, vooral in 
het Midden Oosten; beklemtoont dat deze 
nieuwe aanzetten en het buitenlands 
beleid van de Europese Unie elkaar op 
vele vlakken kunnen aanvullen, maar 
herinnert aan de noodzaak om de 
voorwaarden voor gecoördineerd en 
complementair optreden in stand te 
houden, met name met het oog op het 
toetredingsproces;

Or. fr

Amendement 200
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus –
te gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan 
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland onvoorwaardelijk
te openen, en de volkerenmoord op 
Armeniërs, Grieken en Assyriërs te 
erkennen;

Or. el
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Amendement 201
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach; 

32. doet een beroep op de Turkse Grote
Nationale Vergadering en het parlement 
van Armenië om de relevante protocollen
te ratificeren, spoort ertoe aan de grenzen 
tussen Turkije en Armenië te openen en 
verzoekt Turkije om zijn gewicht in de 
regio als een van de voornaamste
mogendheden in de Kaukasus te gebruiken
ter voortzetting van zijn inspanningen met 
het oog op de oplossing van het conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

Or. en

Amendement 202
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren 
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië onverwijld te 
ratificeren zonder verdere voorwaarden te 
stellen, de grens met zijn buurland te 
openen, wat de regionale veiligheid en 
stabiliteit in het gebied van de zuidelijke 
Kaukasus zou vergroten, en zijn gewicht 
in de regio – een van de voornaamste 
invloeden in de Kaukasus – te gebruiken 
ter bevordering van maatregelen die het 
wederzijds vertrouwen stimuleren;

Or. de
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Amendement 203
Zoran Thaler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus –
te gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds vertrouwen 
stimuleren en als bijdrage aan de 
oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan zonder 
voorwaarden vooraf de protocollen met 
Armenië te ratificeren, diplomatieke 
betrekkingen aan te gaan en de grens met 
dit buurland te openen; spoort Turkije 
ertoe aan zijn gewicht in de regio te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen binnen de 
regio stimuleren; 

Or. en

Amendement 204
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus –
te gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan 
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië 
onvoorwaardelijk te ratificeren en de grens 
met dit buurland te openen;

Or. en
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Amendement 205
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus –
te gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan 
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren en
de grens met dit buurland te openen, 
hetgeen zou bijdragen tot stabilisering, 
ontwikkeling en veiligheid in de zuidelijke 
Kaukasus;

Or. en

Amendement 206
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus –
te gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds vertrouwen 
stimuleren en als bijdrage aan de 
oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach; 

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio te gebruiken ter 
bevordering van maatregelen die het 
wederzijds vertrouwen stimuleren; 

Or. es
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Amendement 207
Dominique Vlasto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren 
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, met 
name door een subcommissie te vormen 
die een onpartijdig onderzoek verricht van 
de archieven betreffende de Armeense 
genocide, de grens met zijn buurland te 
openen, en zijn gewicht in de regio – een 
van de voornaamste invloeden in de 
Kaukasus – te gebruiken ter bevordering 
van maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan 
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

Or. fr

Amendement 208
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus –
te gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan 
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan zonder 
voorwaarden vooraf de op 19 oktober 
2009 in Zürich ondertekende bilaterale 
protocollen met Armenië te ratificeren en 
uit te voeren, en de grens met dit buurland 
te openen;

Or. en



AM\854860NL.doc 123/182 PE456.654v02-00

NL

Amendement 209
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren 
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach; 

32. doet een beroep op de Turkse Grote 
Nationale Vergadering en het Armeense 
parlement de protocollen tussen Turkije 
en Armenië te ratificeren; dringt aan op de 
opening van de grens en verzoekt Turkije 
om zijn gewicht in de regio als een van de 
voornaamste mogendheden in de Kaukasus
te gebruiken ter bevordering van 
maatregelen die het wederzijds vertrouwen 
stimuleren en als bijdrage aan de oplossing 
van het bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach; 

Or. en

Amendement 210
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus –
te gebruiken ter bevordering van
maatregelen die het wederzijds vertrouwen 
stimuleren en als bijdrage aan de 
oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan zonder 
voorwaarden vooraf de protocollen met 
Armenië te ratificeren en zijn grens met 
Armenië te openen en de maatregelen die 
het wederzijds vertrouwen stimuleren, en 
de regionale samenwerking te versterken; 

Or. en
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Amendement 211
Vincent Peillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren 
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen zonder 
voorwaarden vooraf, en zijn gewicht in de 
regio – een van de voornaamste invloeden 
in de Kaukasus – constructief te gebruiken 
ter bevordering van maatregelen die het 
wederzijds vertrouwen en de stabiliteit in 
de regio stimuleren;

Or. fr

Amendement 212
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren 
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren;

Or. bg
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Amendement 213
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren 
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach;

32. roept beide partijen, Turkije en 
Armenië, op om de protocollen te 
ratificeren en de grens te openen, en 
verzoekt Turkije zijn gewicht in de regio –
een van de voornaamste invloeden in de 
Kaukasus – te gebruiken ter bevordering 
van maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan 
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

Or. en

Amendement 214
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren 
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach;

32. verwijst naar zijn resolutie van 18 juni 
1987 (A2-33/87) en dringt er bij Turkije op 
aan de protocollen met Armenië te 
ratificeren, de grens met zijn buurland te 
openen, en zijn gewicht in de regio – een 
van de voornaamste invloeden in de 
Kaukasus – te gebruiken ter bevordering 
van maatregelen die het wederzijds 
vertrouwen stimuleren en als bijdrage aan 
de oplossing van het bevroren conflict 
omtrent Nagorno Karabach;

Or. it
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Amendement 215
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren
en als bijdrage aan de oplossing van het 
bevroren conflict omtrent Nagorno 
Karabach;

32. dringt er bij Turkije op aan de 
protocollen met Armenië te ratificeren, de 
grens met zijn buurland te openen, en zijn 
gewicht in de regio – een van de 
voornaamste invloeden in de Kaukasus – te 
gebruiken ter bevordering van maatregelen 
die het wederzijds vertrouwen stimuleren; 
roept Turkije op om bij te dragen aan de 
oplossing van het bevroren conflict omtrent 
Nagorno Karabach;

Or. en

Amendement 216
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt Turkije het afgegrendelde 
deel van Famagusta overeenkomstig 
resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad terug te geven aan zijn 
rechtmatige bewoners, als maatregel ter 
bevordering van het wederzijds 
vertrouwen waarmee een bijdrage kan 
worden geleverd aan een democratische 
oplossing;

Or. en
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Amendement 217
Vincent Peillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. roept Turkije op om de 
volkerenmoord op de Armeniërs in 1915-
1917 te erkennen;

Or. fr

Amendement 218
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. herhaalt de oproep die hij sinds 18 
juni 1987 in verschillende resoluties heeft 
gedaan dat Turkije de volkenmoord op de 
Armeniërs moet erkennen, alsmede de 
genocide op de Grieken, de Assyrische 
christenen en de Alevieten in Dersim, en 
ten gevolge waarvan in de twintigste eeuw 
de inheemse volkeren van Turkije werden 
uitgeroeid en de overlevenden gedwongen 
werden zich te bekeren; herinnert eraan 
dat het ter sprake brengen van deze 
misdaden tegen de menselijkheid 
strafbaar is op grond van artikel 301 van 
het Turkse wetboek van strafrecht;

Or. en
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Amendement 219
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. steunt de pogingen van de drie 
medevoorzitters van de Minsk-groep om 
de kwestie Nagorno Karabach op te 
lossen;

Or. el

Amendement 220
Willy Meyer, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verwijst naar zijn eerdere 
resoluties sinds 18 juni 1987 (november 
20001, juni 20032, december 20043, 
september 2005, september 20064) over de 
noodzaak dat Turkije de volkenmoord op 
de Armeniërs erkent, alsmede de genocide 
op de Grieken, de Assyrische christenen 
en de Alevieten in Dersim, en daarmee de 
uitroeiing van Turkije's inheemse 
volkeren in de 20ste eeuw, gevolgd door 
de gedwongen bekering van de 
overlevenden; herinnert eraan dat het in 
Turkije op grond van artikel 301 van het 
wetboek van strafrecht een misdrijf is om 
te zeggen dat deze misdaden zijn begaan;
1 Vorderingen van Turkije op weg naar 
toetreding (1999)
2 Turkije's verzoek om toetreding tot de 
Europese Unie
3 Periodiek verslag 2004 en aanbevelingen 
van de Europese Commissie over de 
vorderingen van Turkije op weg naar 
toetreding 
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4 Vorderingen van Turkije op weg naar 
toetreding

Or. fr

Amendement 221
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is 
ingetrokken;

33. merkt op dat er maar weinig 
vooruitgang is geboekt in de verbetering
van de Turks-Griekse bilaterale 
betrekkingen; dringt er bij de Turkse Grote 
Nationale Vergadering op aan dat zij haar
casus belli-dreigement intrekt en verwacht 
van de Turkse regering dat zij een einde 
maakt aan de voortdurende schendingen 
van het Griekse luchtruim;

Or. en

Amendement 222
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens
Griekenland nog altijd niet is 
ingetrokken;

33. is ingenomen met de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen, die geleid hebben tot de 
totstandbrenging van een aantal 
overeenkomsten inzake samenwerking op 
het gebied van handel, onderwijs, vervoer, 
energie, cultuur en milieu; spoort de 
regeringen van Turkije en Griekenland 
aan de ingeslagen weg naar een 
constructieve dialoog en bilaterale 
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samenwerking te blijven bewandelen;

Or. en

Amendement 223
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen en roept beide zijden op tot 
ontwapening; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken 
en dat vliegtuigen van de Turkse 
luchtmacht het Griekse luchtruim blijven 
schenden; pleit ervoor dat om te beginnen 
praktische stappen worden gezet om goede 
nabuurschapbetrekkingen op te bouwen 
en de vrede in de regio te consolideren;

Or. el

Amendement 224
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken; 

33. neemt kennis van de verhoogde
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken; 
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betreurt het dat Turkije de illegale 
immigratie en emigratie zo slecht in de 
hand heeft dat de Griekse regering heeft 
besloten om een hek te bouwen aan zijn 
150 km lange grens met Turkije; 
sympathiseert met het Griekse besluit en 
betreurt het dat de nalatigheid van de 
Turken ertoe heeft geleid dat tussen 
januari en november 2010 32.500 illegale 
immigranten zijn gearresteerd aan een 
stuk grens van slechts 12,5 km lang;

Or. da

Amendement 225
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken
en herhaalt zijn verzoek aan de Turkse 
regering om een einde te maken aan de 
voortdurende schendingen van het 
Griekse luchtruim en de herhaalde 
militaire vluchten boven Griekse eilanden 
in de Egeïsche zee; benadrukt dat 
dergelijke activiteiten niet passen binnen 
goede nabuurschapsbetrekkingen;

Or. en
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Amendement 226
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat het door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli-dreigement
jegens Griekenland nog altijd niet is 
ingetrokken; verwacht van de Turkse 
regering dat zij een einde maakt aan de 
voortdurende schendingen van het 
Griekse luchtruim en de vluchten van de 
Turkse luchtmacht boven Griekse 
eilanden;

Or. en

Amendement 227
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken; 
roept de Turkse regering op ervoor te 
zorgen dat de onschendbaarheid van het 
Griekse luchtruim wordt gerespecteerd;

Or. it
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Amendement 228
Marietta Giannakou, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat het door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli-dreigement
jegens Griekenland nog altijd niet is 
ingetrokken; verwacht van de Turkse 
regering dat zij een einde maakt aan de 
voortdurende schendingen van het 
Griekse luchtruim en de vluchten boven 
Griekse eilanden;

Or. en

Amendement 229
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken
en verwacht van de Turkse regering dat 
zij een einde maakt aan alle schendingen 
van het Griekse luchtruim en de Griekse 
territoriale wateren;

Or. en



PE456.654v02-00 134/182 AM\854860NL.doc

NL

Amendement 230
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt kennis van de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

33. is ingenomen met de verhoogde 
inspanningen van Turkije en Griekenland 
ter verbetering van hun bilaterale 
betrekkingen; betreurt echter dat de door 
de Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli jegens 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

Or. en

Amendement 231
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. dringt er bij Turkije op aan te 
waarborgen dat de rechten van alle 
ontheemde personen op Cyprus worden 
gerespecteerd, inclusief die van religieuze 
minderheden, en dat zij hun recht op 
vrijheid van godsdienst ongehinderd 
kunnen uitoefenen;

Or. en

Amendement 232
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is ingenomen met de 
ondertekening van een bilateraal akkoord 
met Griekenland over de terugname van 
een aantal illegale migranten door 
Turkije; dringt erop aan te zoeken naar 
werkelijke oplossingen om illegale 
migratie tegen te gaan;

Or. en

Amendement 233
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. dringt er bij Turkije op aan om de 
toezeggingen die het heeft gedaan in het 
Verdrag van Ankara in 1925 na te komen 
en, zoals bepaald in dat verdrag, 
compensatie te betalen aan de Bulgaarse 
vluchtelingen uit Oost-Thracië en hun 
nakomelingen; is van oordeel dat 
nakoming door Turkije van zijn 
internationale verplichtingen een 
belangrijk teken van vooruitgang zou zijn;

Or. bg

Amendement 234
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. steunt Griekenland dat overweegt 
een afscheiding te bouwen aan dat deel 
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van de grens met Turkije waar de 
toestroom van illegale immigranten naar 
Europa het grootst is;

Or. en

Amendement 235
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. waardeert de verdieping van de
betrekkingen tussen Turkije en Irak, met 
inbegrip van zijn Koerdische regionale 
regering, en wijst met name op de bijdrage 
van Turkije aan de stabilisering van Irak;

34. benadrukt het belang van stabiele en 
coöperatieve betrekkingen tussen Turkije 
en Irak, met inbegrip van met name zijn 
Koerdische regionale regering; dringt er 
bij Turkije op aan de onschendbaarheid
van het grondgebied van Irak volledig te 
respecteren en te waarborgen dat er door 
militaire operaties geen 
burgerslachtoffers vallen of 
mensenrechten worden geschonden;
herinnert eraan dat recente militaire 
operaties het gezag van de Koerdische 
regionale regering aantasten en een 
bedreiging vormen voor de vrede en 
stabiliteit in de hele regio; verzoekt de 
Turkse regering als reactie op het staakt-
het-vuren van de PKK te stoppen met alle 
grensoverschrijdende militaire operaties;

Or. en

Amendement 236
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. waardeert de verdieping van de 34. waardeert de verdieping van de 
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betrekkingen tussen Turkije en Irak, met 
inbegrip van zijn Koerdische regionale 
regering, en wijst met name op de bijdrage 
van Turkije aan de stabilisering van Irak; 

betrekkingen tussen Turkije en Irak, met 
inbegrip van zijn Koerdische regionale 
regering, en wijst met name op de bijdrage 
van Turkije aan de stabilisering van Irak; 
dringt er bij Turkije op aan met de 
Iraakse regering en andere buurlanden te 
bespreken welke maatregelen genomen 
kunnen worden om de negatieve gevolgen 
van de door de Turkse regering 
aangekondigde bouw van een stuwdam te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 237
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. waardeert de verdieping van de 
betrekkingen tussen Turkije en Irak, met 
inbegrip van zijn Koerdische regionale 
regering, en wijst met name op de bijdrage 
van Turkije aan de stabilisering van Irak;

34. waardeert de verdieping van de 
betrekkingen tussen Turkije en Irak, met 
inbegrip van zijn Koerdische regionale 
regering, en wijst met name op de bijdrage 
van Turkije aan de inspanningen gericht 
op de stabilisering van Irak;

Or. de

Amendement 238
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. betreurt de intensivering van de 
betrekkingen tussen Turkije en Iran; 
neemt er daarnaast kennis van dat de 
Turkse premier Erdogan oproept tot een 
Turks-Arabische Unie;
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Or. en

Amendement 239
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. dringt er bij Turkije op aan 
concrete stappen te nemen om een einde 
te maken aan de vernietiging van het 
cultureel 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 240
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces; 
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

35. stelt vast dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
door Turkije niet volledig ten uitvoer is 
gelegd en dat de toezeggingen van de EU 
van 26 april 2004 aan de Turks-Cyprioten 
niet volledig ten uitvoer zijn gebracht; en 
is tegelijkertijd van mening dat de 
tenuitvoerlegging van bovengenoemd 
besluit van de Raad een positieve bijdrage 
kan leveren aan de inspanningen om via 
onderhandelingen tot een oplossing te 
komen voor het eiland;

Or. en
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Amendement 241
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces;
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces;
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen; daarnaast is er nog 
steeds geen einde gemaakt aan de 
economische en humanitaire isolatie van 
de Turks-Cyprioten; verzoekt de 
instellingen een overeenkomst inzake 
rechtstreekse handel tussen de EU en het 
noordelijke deel van Cyprus te bevorderen 
en het vrij verkeer van burgers van beide 
kanten te vergemakkelijken, omdat 
daarmee een bijdrage kan worden 
geleverd aan de opbouw van wederzijds 
vertrouwen tussen Griekse en Turkse 
Cyprioten en tussen Turkije en de 
Republiek Cyprus; 

Or. en

Amendement 242
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces;

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces en 
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roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

benadrukt dat Turkije moet werken aan 
de normalisering van zijn bilaterale 
betrekkingen met de Republiek Cyprus en 
het embargo op schepen en vliegtuigen 
van de Republiek Cyprus moet opheffen 
door zijn havens en luchthavens open te 
stellen; roept de regering op dit protocol 
volledig en onverwijld ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 243
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces; 
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces; 
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen; wijst erop dat de 
gebrekkige communicatie tussen de 
Turkse en de Cypriotische 
luchtverkeersleiding – waarvan melding 
wordt gemaakt in het verslag van de 
Commissie over Turkije van 2010 en die 
ook op de bijeenkomst van de 
Associatieraad EU-Turkije van 10 mei 
2010 ter sprake is gebracht – de 
verkeersveiligheid in de lucht in het 
zuidoostelijk deel van de Middellandse 
Zee ernstig in gevaar brengt, en dringt 
aan op een omvattende oplossing voor 
deze situatie;

Or. el
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Amendement 244
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Metin Kazak, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces;
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces;
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen; is tevens van mening 
dat uitvoering van het besluit van de Raad 
van 26 april 2004 de oplossing voor dit 
probleem dichterbij kan brengen; roept 
daarom de Raad op het voorstel van de 
Commissie in dit opzicht goed te keuren; 

Or. en

Amendement 245
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces; 
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat het onderhandelingsproces 
ernstig kan belemmeren en vertragen;
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

Or. de
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Amendement 246
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces;
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet volledig en op niet-
discriminerende wijze door Turkije ten 
uitvoer is gelegd en dat nog niet alle 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
goederen, waaronder de beperkingen op 
rechtstreekse transportverbindingen met 
Cyprus, zijn weggenomen, hetgeen een
ernstige negatieve invloed blijft hebben op 
het onderhandelingsproces; roept de 
regering op dit protocol volledig ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 247
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. betreurt dat het aanvullende protocol 
bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 
nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 
gelegd, wat een negatieve invloed blijft 
hebben op het onderhandelingsproces; 
roept de regering op dit protocol volledig 
ten uitvoer te leggen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 248
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. is ernstig bezorgd over de politieke 
blokkering van 18 
onderhandelingshoofdstukken, met name 
de hoofdstukken 23 en 24 over 
respectievelijk de Rechterlijke macht en 
fundamentele rechten en Justitie, vrijheid 
en veiligheid, terwijl het Turkse beleid 
gedomineerd wordt door herzieningen van 
de grondwet en de rechterlijke macht en 
waar Europese standaarden de koers 
moeten bepalen en waar de EU en Turkije 
onderhandelen over een 
overnameovereenkomst; dringt er in dit 
verband bij de lidstaten op aan een 
nieuwe politieke impuls te geven om de 
huidige politieke impasse te doorbreken; 

Or. en

Amendement 249
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. merkt op dat leden van de Turkse 
regering zich onlangs pessimistisch 
hebben uitgelaten over de mogelijkheden 
van EU-burgers met een Turkse 
achtergrond om in de verschillende 
lidstaten te integreren in de samenleving 
en kritiek hebben geuit op het 
integratiebeleid van een aantal lidstaten; 
dringt er bij de Turkse regering op aan 
dergelijke opmerkingen in de toekomst 
niet meer te maken;



PE456.654v02-00 144/182 AM\854860NL.doc

NL

Or. en

Amendement 250
Dominique Vlasto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. roept de Commissie en de Raad op 
om te bekijken of het mogelijk is met 
Turkije te onderhandelen over de 
instelling van een geprivilegieerd 
partnerschap als alternatief voor het 
toetredingsproces;

Or. fr

Amendement 251
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is 
ingenomen met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

Schrappen

Or. en
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Amendement 252
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

36. neemt kennis van de positieve stappen 
die Turkije heeft gezet met betrekking tot 
het hoofdstuk energie en roept de Turkse 
regering op civiele schepen die namens de 
Republiek Cyprus in het oostelijke 
gedeelte van de Middellandse Zee naar 
olie zoeken niet langer te hinderen;
verzoekt de Turkse regering haar 
inspanningen te verhogen bij de 
onderhandelingen over de toetreding tot het 
Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap; is ingenomen met de 
ratificering van het intergouvernementeel 
akkoord inzake de Nabucco-gaspijpleiding;

Or. en

Amendement 253
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie en roept de Turkse 
regering op civiele schepen die namens de 
Republiek Cyprus in het oostelijke 
gedeelte van de Middellandse Zee naar 
olie zoeken niet langer te hinderen, om de 
start van de onderhandelingen over het
hoofdstuk energie te vergemakkelijken;
verzoekt de Turkse regering haar 
inspanningen te verhogen bij de 
onderhandelingen over de toetreding tot het 
Verdrag tot oprichting van de 
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Energiegemeenschap; is ingenomen met de 
ratificering van het intergouvernementeel 
akkoord inzake de Nabucco-gaspijpleiding;

Or. en

Amendement 254
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk te 
openen mits de Turkse regering toezegt op 
te houden met het schenden van de 
soevereine rechten van zijn buurlanden 
en het VN-Verdrag inzake het recht van 
de zee volledig te eerbiedigen; verzoekt de 
Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

Or. en

Amendement 255
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
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het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

het hoofdstuk energie; verzoekt de Turkse 
regering haar inspanningen te verhogen bij 
de onderhandelingen over de toetreding tot 
het Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap; is ingenomen met de 
ratificering van het intergouvernementeel 
akkoord inzake de Nabucco-gaspijpleiding;

Or. de

Amendement 256
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding en de 
ondertekening van het memorandum van 
overeenstemming inzake het gebruik van 
de ITGI-pijpleiding voor aardgas, twee 
projecten die van groot belang zijn voor 
de continuïteit van de energievoorziening 
in de EU;

Or. en
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Amendement 257
Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, Eduard Kukan, Traian Ungureanu, Ernst 
Strasser, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding; roept de Turkse 
regering op onverwijld de overeenkomst 
met Nabucco Gas Pipeline International 
GmbH inzake ondersteuning van het 
Nabucco-project te ondertekenen;

Or. en

Amendement 258
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 

36. neemt kennis van de beperkte door 
Turkije geboekte vooruitgang met 
betrekking tot het hoofdstuk energie, en 
beveelt de Raad aan om zich serieus de 
vraag te stellen of onderhandelingen over 
dit hoofdstuk geopend moeten worden;
verzoekt de Turkse regering haar 
inspanningen te verhogen bij de 
onderhandelingen over de toetreding tot het 
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van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap; neemt nota van de 
ratificering van het intergouvernementeel 
akkoord inzake de Nabucco-gaspijpleiding;

Or. de

Amendement 259
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk en 
over andere hoofdstukken die daarvoor 
reeds in aanmerking komen zonder verder 
uitstel te openen; verzoekt de Turkse 
regering haar inspanningen te verhogen bij 
de onderhandelingen over de toetreding tot 
het Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap; is ingenomen met de 
ratificering van het intergouvernementeel 
akkoord inzake de Nabucco-gaspijpleiding;

Or. en

Amendement 260
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
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onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding en met de 
deelname van Turkije aan het ITGI-
project;

Or. en

Amendement 261
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. neemt kennis van de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

36. is ingenomen met de door Turkije 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
het hoofdstuk energie, en dringt er 
nogmaals bij de Raad op aan de 
onderhandelingen over dit hoofdstuk 
zonder verder uitstel te openen; verzoekt 
de Turkse regering haar inspanningen te 
verhogen bij de onderhandelingen over de 
toetreding tot het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap; is ingenomen 
met de ratificering van het 
intergouvernementeel akkoord inzake de 
Nabucco-gaspijpleiding;

Or. en

Amendement 262
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. wijst erop dat het belangrijk is dat 
elke bedreiging, bron van wrijving of 
maatregel die afbreuk kan doen aan de 
betrekkingen van goed nabuurschap of de 
vreedzame regeling van geschillen kan 
bemoeilijken, wordt vermeden; wijst 
nadrukkelijk op alle soevereine rechten 
van de EU-lidstaten, waaronder 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 263
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is ingenomen met de lopende 
onderhandelingen over het hoofdstuk 
over voedselveiligheid, veterinair en 
fytosanitair beleid waarmee op 30 juni 
2010 een begin werd gemaakt; neemt 
kennis van de goede vorderingen van 
Turkije op weg naar het bereiken van de 
benchmarks voor de opening van het 
hoofdstuk over mededingingsbeleid, en 
met name de goedkeuring van de wet op 
de staatssteun in oktober 2010; moedigt 
Turkije aan de nodige maatregelen te 
treffen om bepaalde hoofdstukken, zoals 
ondernemings- en industriebeleid of 
trans-Europese netwerken af te sluiten;

Or. en
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Amendement 264
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. roept de EU-lidstaten op de 
verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst van Ankara na te komen en 
tevens het recht van Turkse burgers op 
vrijheid van verkeer, dat in het arrest 
Soysal door het Europees Hof van Justitie 
nog eens werd bevestigd, te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 265
Vincent Peillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 

37. neemt nota van de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije; wenst dat het Europees 
Parlement regelmatig op de hoogte wordt 
gesteld van de voortgang van de 
onderhandelingen over deze 
overeenkomst; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
deze overeenkomst alleen in overweging 
wordt genomen als zij de grondrechten 
eerbiedigt en de beginselen in acht neemt 
die met name zijn erkend in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, en meer 
bepaald de menselijke waardigheid, het 
verbod op folteringen en op onmenselijke 
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inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

of vernederende behandelingen of 
bestraffingen, het recht op vrijheid en 
veiligheid, het recht op asiel, het beginsel 
van non-refoulement, het verbod op 
collectieve uitzettingen, het non-
discriminatiebeginsel, de rechten van het 
kind, en het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte; verzoekt de Turkse 
regering ervoor te zorgen dat de bestaande 
bilaterale overeenkomsten – tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst –
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, ook gezien het grote 
percentage illegale immigranten dat via 
Turkije het EU-grondgebied binnenkomt; 
gelooft dat de Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

Or. fr

Amendement 266
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande 
bilaterale overeenkomsten – tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
– volledig ten uitvoer worden gelegd; 

37. verzoekt de Turkse regering ervoor te 
zorgen dat de bestaande internationale
overeenkomsten inzake de bescherming en 
naleving van de rechten en waardigheid 
van migranten en asielzoekers die in 
Turkije wonen of daar op doorreis zijn
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt, gezien de activiteiten van 
mensensmokkelaars en de dreiging voor 
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benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, ook gezien het grote 
percentage illegale immigranten dat via 
Turkije het EU-grondgebied binnenkomt;
gelooft dat de Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt,
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

het leven en de gezondheid van de 
betrokkenen, het belang van een 
intensievere samenwerking tussen de EU 
en Turkije op het gebied van migratie, met 
name gezien het feit dat de situatie aan de 
grens zodanig is dat de bescherming en 
eerbiediging van het leven en de rechten 
van asielzoekers en migranten niet 
gewaarborgd is; verzoekt de Commissie 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst voor te 
bereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende Turkse staatsburgers zullen 
worden versoepeld;

Or. el

Amendement 267
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; spoort de Raad 
aan om na ondertekening van de 
overnameovereenkomst de Commissie een 
mandaat te verlenen om met Turkije 
onderhandelingen te starten over verdere 
vergemakkelijking van de mobiliteit van 
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inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten 
zullen worden versoepeld; 

burgers tussen de EU en Turkije, met 
inbegrip van maatregelen gericht op 
visumversoepeling;

Or. en

Amendement 268
Richard Howitt, Raimon Obiols, Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; is van mening dat 
de bepalingen van de 
overnameovereenkomst EU-Turkije niet 
mogen leiden tot een verlaging van de 
normen zoals deze zijn vastgelegd in de 
bestaande bilaterale overeenkomsten; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole; gelooft dat de Commissie, 
zodra de overnameovereenkomst in 
werking treedt, onderhandelingen over een
routekaart voor een 
visumliberaliseringsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

Or. en
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Amendement 269
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

37. is verheugd over de vooruitgang die is 
geboekt met betrekking tot de 
onderhandelingen over een 
overnameovereenkomst EU-Turkije, en 
verzoekt de Turkse autoriteiten de 
resterende kwesties op constructieve wijze 
aan te pakken; verzoekt de Turkse 
regering ervoor te zorgen dat de bestaande 
bilaterale overeenkomsten – tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst –
volledig ten uitvoer worden gelegd;
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, ook gezien het feit dat 
Turkije als belangrijkste doorgangsland 
dient voor illegale migratie naar het 
grondgebied van de EU; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

Or. en

Amendement 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 37. neemt kennis van de onderhandelingen 
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vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande 
bilaterale overeenkomsten – tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
– volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
op het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, ook gezien het grote 
percentage illegale immigranten dat via 
Turkije het EU-grondgebied binnenkomt; 
gelooft dat de Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten 
zullen worden versoepeld;

over een overnameovereenkomst EU-
Turkije; roept Turkije en de EU op bij de 
afronding van de overnameovereenkomst 
hun verplichtingen krachtens het 
internationale humanitaire recht, en met 
name het beginsel van non-refoulement, 
ten volle te eerbiedigen; spoort de Raad 
aan om na ondertekening van de 
overnameovereenkomst de Commissie een 
mandaat te verlenen om met Turkije 
onderhandelingen te starten over 
visumliberalisatie, hetgeen een 
noodzakelijke stap vormt op weg naar 
mobiliteit van burgers van en naar een 
kandidaat-lidstaat;

Or. en

Amendement 271
Andrey Kovatchev, Georgios Papanikolaou, Nadezhda Neynsky, Marietta Giannakou, 
Eleni Theocharous, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot de onderhandelingen over een 
overnameovereenkomst EU-Turkije, en 
verzoekt de Turkse regering ervoor te 
zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; is van mening dat 
de overnameovereenkomst EU-Turkije 
moet voldoen aan de vastgestelde 
internationale en Europese normen voor 
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gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

de overname van onderdanen van derde 
landen; is van mening dat de bepalingen 
van de overnameovereenkomst niet 
minder gunstig mogen zijn dan de 
bepalingen van de bestaande bilaterale 
overeenkomsten; benadrukt het belang van 
een intensievere samenwerking tussen de 
EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

Or. en

Amendement 272
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
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Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld, waardoor 
gewaarborgd wordt dat het internationale 
recht op bescherming en opvang van 
migranten en asielzoekers geëerbiedigd 
wordt en een bijdrage geleverd wordt aan 
de bestrijding van grensoverschrijdende 
criminaliteit en mensenhandel;

Or. en

Amendement 273
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt,
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; is van mening
dat de Raad, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
de Commissie een mandaat moet verlenen 
om een visumdialoog op gang te brengen 
met bijzondere aandacht voor de
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
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reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

reizende zakenmensen en studenten;

Or. en

Amendement 274
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt,
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal 
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; ziet uit naar de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst en verzoekt de
Commissie onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst voor te 
bereiden die dan naar verwachting op 
termijn zou kunnen worden opgevolgd 
door een 
visumliberaliseringsovereenkomst, en 
daarbij de visumprocedures opnieuw te 
bezien, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

Or. en
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Amendement 275
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, zodra de 
overnameovereenkomst in werking treedt, 
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst zal
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

37. is verheugd over de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot het afronden van de onderhandelingen 
over een overnameovereenkomst EU-
Turkije, en verzoekt de Turkse regering 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst – volledig ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
migratiebeheer en grenscontrole, ook 
gezien het grote percentage illegale 
immigranten dat via Turkije het EU-
grondgebied binnenkomt; gelooft dat de 
Commissie, tot het moment dat Turkije de 
buitengrens van de EU met dit land 
daadwerkelijk controleert, geen
onderhandelingen over een 
visumversoepelingsovereenkomst moet
voorbereiden, waardoor met name de 
inreisvoorwaarden voor naar de EU 
reizende zakenmensen en studenten zullen 
worden versoepeld;

Or. de

Amendement 276
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. neemt kennis van de goede 
vorderingen van Turkije op weg naar het 
bereiken van de benchmarks voor de 
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opening van het hoofdstuk over 
mededingingsbeleid en spoort, 
voortbouwend op deze vooruitgang, 
Turkije aan om ook aan de resterende 
benchmarks te voldoen, zodat het 
hoofdstuk zo spoedig mogelijk geopend 
kan worden;

Or. en

Amendement 277
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is bezorgd over het feit dat 
vluchtelingen, asielzoekers en andere 
personen die bescherming zoeken 
voortdurend op willekeurige wijze de 
toegang tot de asielprocedure wordt 
ontzegd en dat zij het slachtoffer worden 
van refoulement; dringt er bij de regering 
op aan dat zij de detentievoorschriften die 
het Europees Hof voor de rechten van de 
mens in de zaak Abdolkhani en Karimina 
tegen Turkije in strijd met het recht heeft 
bevonden, in overeenstemming brengt met 
de internationale normen; roept de 
Turkse Grote Nationale Vergadering op 
een allesomvattende wet inzake 
bescherming en opvang goed te keuren 
die in overeenstemming is met de 
internationale normen en die de rechten 
beschermt van alle vluchtelingen, 
asielzoekers en andere mensen die 
behoefte kunnen hebben aan 
bescherming, zonder discriminatie binnen 
de jurisdictie van Turkije;

Or. en
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Amendement 278
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. wijst er in dit verband op dat 
Turkije als doorgangsland dient voor 
meer dan tweederde van de mensen die 
illegaal het grondgebied van de EU 
binnenkomen; roept de Commissie 
daarom op om Turkije niet in aanmerking 
te laten komen voor het 
Pretoetredingsinstrument totdat is 
vastgesteld dat dit land daadwerkelijk 
controle uitoefent op zijn grens met de 
EU;

Or. de

Amendement 279
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. gelooft dat de opening van het 
hoofdstuk over de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten een uitgelezen kans 
biedt om de gewenste verbeteringen door 
te voeren en de invoering van het EU-
acquis op dit gebied door Turkije verder te 
bespoedigen, 

Or. en
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Amendement 280
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. roept de Turkse regering op civiele 
schepen die voor rekening van de 
Republiek Cyprus naar olie zoeken of 
vissen in het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee niet langer te hinderen;

Or. en

Amendement 281
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de voortdurende schendingen van de 
mensenrechten van vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten aan beide 
kanten van de Grieks-Turkse grens, zowel 
te land als op zee, waar ook Frontex actief 
is; stelt zich op het standpunt dat het 
project van de Griekse overheid om een 
12,5 kilometer lange muur te bouwen op 
de grens met Turkije ongeschikt is om 
migratiestromen tegen te gaan;

Or. en

Amendement 282
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. wijst erop dat bilaterale 
overeenkomsten tussen lidstaten volledig 
nagekomen moeten worden, 
overeenkomstig het acquis van de EU en 
het internationale recht, met inbegrip van 
het VN-Verdrag inzake het recht van de 
zee;

Or. el

Amendement 283
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
aan dit aspect ten volle in overweging te 
nemen en zich met Turkije toe te leggen 
op de coördinatie van de doelstellingen en 
een passende waardering van EU-
belangen; roept de Turkse regering op 
haar buitenlands beleid beter af te 
stemmen op dat van de EU;

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; is in beginsel 
ingenomen met het onlangs 
aangekondigde "zero-problem"beleid van 
Turkije ten aanzien van zijn buurlanden, 
maar benadrukt het belang van 
instandhouding van een sterke alliantie 
tussen Turkije en zijn partners in het 
westen en benadrukt dat Turkije bij een 
eventuele strategische keuze 
ondubbelzinnig moet kiezen voor het 
verdedigen van westerse waarden en 
belangen;

Or. en

Amendement 284
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38
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Ontwerpresolutie Amendement

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen;
roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid beter af te stemmen op 
dat van de EU;

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen;
roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid te ontwikkelen in 
aanvulling op en in samenwerking met de 
EU en te streven naar een geleidelijke 
aanpassing aan het beleid en de 
standpunten van de EU; is ingenomen 
met de verklaring van 14 december 2010 
van de Raad algemene zaken waarin hij 
stelt bereid te zijn tot intensivering van de 
bestaande dialoog met Turkije over 
aangelegenheden van buitenlands beleid 
van wederzijds belang; verzoekt de Raad 
de onderhandelingen over het GBVB-
hoofdstuk zonder verder uitstel te openen;

Or. en

Amendement 285
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen; 

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen; 
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roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid beter af te stemmen op 
dat van de EU; 

roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid beter af te stemmen op 
dat van de EU; is verbaasd dat Turkije 
ervoor heeft gekozen de 
visumbeperkingen voor burgers van een 
aantal landen in het Midden Oosten af te 
schaffen, een beleid dat duidelijk botst 
met de prioriteiten van het buitenlands 
beleid van de EU en het niet alleen 
onmogelijk maakt het beleid van de EU en 
van Turkije ten aanzien van deze derde 
landen op elkaar af te stemmen, maar ook 
een teken is dat Turkije zich niet in de 
richting van de EU wil begeven; 

Or. da

Amendement 286
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen;
roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid beter af te stemmen op 
dat van de EU;

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen;
roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid beter af te stemmen op 
dat van de EU en roept de Raad op de 
dialoog met Turkije over 
aangelegenheden van buitenlands beleid 
te intensiveren op basis van de status van 
dat land als kandidaat-lidstaat in 
onderhandeling en toekomstig lid van de 
EU;

Or. en
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Amendement 287
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen;
roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid beter af te stemmen op 
dat van de EU;

38. neemt kennis van het steeds actievere 
buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 
is op het versterken van de rol van het land 
als regionale speler; spoort de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 
dit aspect ten volle in overweging te nemen 
en zich met Turkije toe te leggen op de 
coördinatie van de doelstellingen en een 
passende waardering van EU-belangen;
roept de Turkse regering op haar 
buitenlands beleid beter af te stemmen op 
dat van de EU; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
de bestaande dialoog met Turkije over 
aangelegenheden van buitenlands beleid 
van wederzijds belang te intensiveren; 

Or. en

Amendement 288
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. is ingenomen met het feit dat het 
maatschappelijk middenveld is 
geraadpleegd over drie wetsontwerpen 
inzake asiel en dringt er bij de regering op 
aan deze wetten onverwijld aan het 
parlement voor te leggen. De regering 
dient er met name voor te zorgen dat er 
vóór inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst EU-Turkije een 
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eerlijke en doeltreffende nationale 
procedure inzake bepaling van de 
vluchtelingenstatus wordt ingevoerd;

Or. en

Amendement 289
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. spoort de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger aan dit aspect ten volle 
in overweging te nemen en zich met 
Turkije toe te leggen op de coördinatie 
van doelstellingen die hun basis vinden in 
westerse waarden en zich ervoor in te 
zetten dat de belangen van de EU 
voldoende tot uitdrukking komen; roept 
de Turkse regering op haar buitenlands 
beleid beter af te stemmen op dat van de 
EU; beveelt aan deze inspanningen te 
formaliseren door tussen Turkije en de 
EU een strategische dialoog op gang te 
brengen over aangelegenheden van 
buitenlands beleid;

Or. en

Amendement 290
Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. benadrukt het strategische belang 
van het gebied rond de Zwarte Zee voor 
de EU; is van mening dat Turkije in dit 
gebied een belangrijke partner van de EU 
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is en verzoekt Turkije zich in te zetten 
voor en actief bij te dragen aan de 
tenuitvoerlegging van EU 
beleidsmaatregelen en acties in het 
Zwarte Zeegebied, met inbegrip van een 
mogelijke EU-strategie voor de Zwarte 
Zee;

Or. en

Amendement 291
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt er bij de Turkse regering op 
aan haar volledige steun te verlenen aan 
de inspanningen van de internationale 
gemeenschap om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt, en betreurt dat
Turkije tegen de desbetreffende resolutie
van de VN-Veiligheidsraad heeft gestemd;
is van oordeel dat Turkije zou kunnen 
bijdragen aan de democratisering en de 
versterking van de mensenrechten in Iran, 
terwijl het zijn inspanningen coördineert 
met die van de EU;

39. waardeert de inspanningen van de 
Turkse regering om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt en verzoekt Turkije
om zich te blijven inzetten voor de 
initiatieven van de internationale 
gemeenschap die gericht zijn op een 
vreedzame oplossing; is van oordeel dat 
Turkije zou kunnen bijdragen aan de 
democratisering en de versterking van de 
mensenrechten in Iran en benadrukt in dit 
kader de noodzaak van nauwere 
samenwerking tussen de EU en Turkije;
neemt in dit verband met genoegen nota 
van de vergadering in Istanboel van de 
EU 3+3; 

Or. en

Amendement 292
Ismail Ertug, Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39
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Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt er bij de Turkse regering op 
aan haar volledige steun te verlenen aan 
de inspanningen van de internationale 
gemeenschap om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt, en betreurt dat 
Turkije tegen de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad heeft gestemd;
is van oordeel dat Turkije zou kunnen 
bijdragen aan de democratisering en de 
versterking van de mensenrechten in Iran, 
terwijl het zijn inspanningen coördineert
met die van de EU;

39. is ingenomen met de inspanningen 
van de Turkse regering om te komen tot 
een diplomatieke oplossing voor de 
Iraanse nucleaire impasse en verzoekt de 
Raad de inspanningen van Turkije te 
steunen aangezien Turkije een van de 
directe buurlanden van Iran is en een 
wezenlijk belang heeft bij een oplossing 
voor deze impasse; merkt op dat Turkije 
bij het voorkomen dat Iran kernwapens 
verkrijgt een belangrijke rol speelt; is van 
oordeel dat Turkije zou kunnen bijdragen 
aan de democratisering en de versterking 
van de mensenrechten in Iran door zijn 
inspanningen met die van de EU te 
coördineren;

Or. en

Amendement 293
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt er bij de Turkse regering op aan 
haar volledige steun te verlenen aan de 
inspanningen van de internationale 
gemeenschap om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt, en betreurt dat 
Turkije tegen de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad heeft gestemd; 
is van oordeel dat Turkije zou kunnen 
bijdragen aan de democratisering en de 
versterking van de mensenrechten in Iran, 
terwijl het zijn inspanningen coördineert 
met die van de EU; 

39. dringt er bij de Turkse regering op aan 
haar volledige steun te verlenen aan de 
inspanningen van de internationale 
gemeenschap om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt, en betreurt dat 
Turkije tegen de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad heeft gestemd; 
is van oordeel dat Turkije zou kunnen 
bijdragen aan de democratisering en de 
versterking van de mensenrechten in Iran, 
terwijl het zijn inspanningen coördineert 
met die van de EU; uit zijn bezorgdheid 
over de nauwe banden van de Turkse 
regering met het regime in Teheran, zoals 
blijkt uit de ontmoetingen van president 
Gül met Ahmadinejad, Turkije's optreden 
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in de VN-Veiligheidsraad en de verklaring 
van eerste minister Erdoğan dat 
Ahmadinejad een vriend van Turkije is;

Or. da

Amendement 294
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt er bij de Turkse regering op aan 
haar volledige steun te verlenen aan de 
inspanningen van de internationale 
gemeenschap om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt, en betreurt dat 
Turkije tegen de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad heeft gestemd; 
is van oordeel dat Turkije zou kunnen 
bijdragen aan de democratisering en de 
versterking van de mensenrechten in Iran, 
terwijl het zijn inspanningen coördineert 
met die van de EU; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 295
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt er bij de Turkse regering op aan 
haar volledige steun te verlenen aan de 
inspanningen van de internationale 
gemeenschap om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt, en betreurt dat 
Turkije tegen de desbetreffende resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad heeft gestemd; 

39. dringt er bij de Turkse regering op aan 
haar volledige steun te verlenen aan de 
inspanningen van de internationale 
gemeenschap om te voorkomen dat Iran 
kernwapens verkrijgt, en neemt er nota 
van dat Turkije tegen de desbetreffende 
resolutie van de VN-Veiligheidsraad heeft 
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is van oordeel dat Turkije zou kunnen 
bijdragen aan de democratisering en de 
versterking van de mensenrechten in Iran, 
terwijl het zijn inspanningen coördineert 
met die van de EU;

gestemd; is van oordeel dat Turkije zou 
kunnen bijdragen aan de democratisering 
en de versterking van de mensenrechten in 
Iran, terwijl het zijn inspanningen 
coördineert met die van de EU;

Or. de

Amendement 296
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. meent dat Turkije een belangrijke rol 
zou moeten spelen bij de bevordering van 
de dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten, en verzoekt Turkije zijn 
opbouwende bemiddeling weer te 
hervatten, en met name bij te dragen aan de 
versterking van de Palestijnse Autoriteit;

40. meent dat Turkije een belangrijke rol 
zou moeten spelen bij de bevordering van 
de dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten, en verzoekt Turkije zijn 
opbouwende bemiddeling weer te 
hervatten, en met name bij te dragen aan de 
versterking van de Palestijnse Autoriteit; 
merkt op dat de onevenredig agressieve 
anti-Israëlische retoriek die door sommige 
Turkse overheidsfunctionarissen gebezigd 
wordt, waarbij soms zelfs het 
bestaansrecht van de staat Israël in twijfel 
getrokken wordt, in dit opzicht geen 
positieve bijdrage levert; is ingenomen 
met de recente inspanningen om de 
betrekkingen met de regering van Israël, 
dat voor Turkije nog steeds een 
belangrijke strategische partner in de 
regio is, te herstellen;

Or. en

Amendement 297
Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40
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Ontwerpresolutie Amendement

40. meent dat Turkije een belangrijke rol 
zou moeten spelen bij de bevordering van 
de dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten, en verzoekt Turkije zijn 
opbouwende bemiddeling weer te 
hervatten, en met name bij te dragen aan 
de versterking van de Palestijnse 
Autoriteit;

40. meent dat Turkije een belangrijke rol 
zou moeten spelen bij de bevordering van 
de dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten, en verzoekt Turkije zijn 
opbouwende bemiddeling in de regio weer 
te hervatten;

Or. en

Amendement 298
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. meent dat Turkije een belangrijke rol
zou moeten spelen bij de bevordering van 
de dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten, en verzoekt Turkije zijn 
opbouwende bemiddeling weer te 
hervatten, en met name bij te dragen aan de 
versterking van de Palestijnse Autoriteit;

40. meent dat Turkije een belangrijke rol
moet spelen bij de bevordering van de 
dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten en bij het bevorderen van 
stabiliteit in Libanon en verzoekt Turkije 
zijn nauwe betrekkingen met Israël weer 
aan te halen, zijn opbouwende 
bemiddeling weer te hervatten, en met 
name bij te dragen aan de versterking van 
de Palestijnse Autoriteit;

Or. en

Amendement 299
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. meent dat Turkije een belangrijke rol 40. meent dat Turkije een belangrijke rol 
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zou moeten spelen bij de bevordering van 
de dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten, en verzoekt Turkije zijn 
opbouwende bemiddeling weer te 
hervatten, en met name bij te dragen aan de 
versterking van de Palestijnse Autoriteit;

zou kunnen spelen bij de bevordering van 
de dialoog in het vredesproces van het 
Midden-Oosten, en verzoekt Turkije 
daarom zijn opbouwende bemiddeling 
weer te hervatten, en met name bij te 
dragen aan de versterking van de 
Palestijnse Autoriteit;

Or. de

Amendement 300
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan; 
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling door 
Turkse bezwaren wordt geblokkeerd;

Schrappen

Or. el

Amendement 301
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan; 
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling door 

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan;
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Turkse bezwaren wordt geblokkeerd;

Or. en

Amendement 302
Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan;
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling door 
Turkse bezwaren wordt geblokkeerd;

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan;
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling door 
Turkse bezwaren tegen betrokkenheid van 
Cyprus bij NAVO-activiteiten en 
Cypriotische bezwaren tegen 
betrokkenheid van Turkije bij het EVDB 
en het EDA worden geblokkeerd; betreurt 
het ten zeerste dat de mogelijkheid om een 
nauwer partnerschap tussen de EU en de 
NAVO tot stand te brengen op deze 
manier geblokkeerd wordt; verzoekt beide 
partijen hun bezwaren zo spoedig 
mogelijk aan de kant te schuiven; 
benadrukt in dat verband dat Turkije als 
NAVO-lid de verantwoordelijkheid heeft 
voor het doorspelen van alle belangrijke 
informatie die kan bijdragen tot de 
verbetering van de veiligheidssituatie in 
crisisgebieden waar EU-missies actief 
zijn;

Or. en
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Amendement 303
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan;
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling door 
Turkse bezwaren wordt geblokkeerd;

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan;
neemt kennis van de positieve 
ontwikkelingen inzake de bilaterale 
betrekkingen met andere toetredende 
landen en omliggende EU-lidstaten; 
waardeert de inspanningen van Turkije 
gericht op het bevorderen van vrede en 
stabiliteit in de Westelijke Balkan in de 
vorm van initiatieven zoals de verklaring 
van Istanboel; betreurt echter dat de 
strategische samenwerking tussen de 
NAVO en de EU voorbij de Berlijn Plus-
regeling door Turkse bezwaren wordt 
geblokkeerd;

Or. en

Amendement 304
Richard Howitt, Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan;
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling door 
Turkse bezwaren wordt geblokkeerd;

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan;
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling 
geblokkeerd blijft;

Or. en
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Amendement 305
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. waardeert de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan; 
betreurt echter dat de strategische 
samenwerking tussen de NAVO en de EU 
voorbij de Berlijn Plus-regeling door 
Turkse bezwaren wordt geblokkeerd;

41. neemt nota van de actieve toewijding 
waarmee Turkije ondersteuning biedt aan 
de inspanningen van de trans-Atlantische 
partners in Afghanistan en de Balkan; stelt 
vast dat de strategische samenwerking 
tussen de NAVO en de EU voorbij de 
Berlijn Plus-regeling door Turkse 
bezwaren wordt geblokkeerd;

Or. de

Amendement 306
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. wijst op de aanzienlijke bijdragen 
die Turkije heeft geleverd aan het GVDB, 
alsmede op de Turkse inspanningen om 
het strategisch partnerschap tussen de EU 
en de NAVO te versterken;

Or. en

Amendement 307
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. roept alle EU-lidstaten op Turkije 
uit te nodigen de status van waarnemer in 
het Europees Defensieagentschap te 
aanvaarden;

Or. en

Amendement 308
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. is ingenomen met de in 2006 
ondertekende overeenkomst tussen de EU 
en Turkije tot vaststelling van een kader 
voor de deelname van Ankara aan de 
crisisbeheersingsoperaties van de EU; 
waardeert in dit verband ten zeerste de 
deelname van Turkije aan een aantal 
militaire en civiele EVDB-missies, 
waaronder Concordia en Proxima 
(FYROM), EUFOR RD Congo, Althea 
(Bosnië), EUPM (Bosnië) en EUPOL 
Kinsjasa;

Or. en

Amendement 309
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 ter. staat positief tegenover het feit dat 
er aan door de EU geleide militaire en 
civiele missies meer soldaten en 
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ambtenaren uit Turkije deelnemen dan uit 
menige andere lidstaat;

Or. en

Amendement 310
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 quater. benadrukt dat Turkije van alle 
derde landen de actiefste deelnemer aan 
EVDB-missies is en de zesde grootste 
bijdrage aan Althea levert;

Or. en

Amendement 311
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. is ermee ingenomen dat Turkije de 
oprichting van een raketschild ter 
verdediging van de Europese leden van de 
NAVO volledig ondersteunt; 

Or. en

Amendement 312
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

41 ter. is ermee ingenomen dat Turkije de 
oprichting van een raketschild ter 
verdediging van de Europese leden van de 
NAVO volledig ondersteunt; 

Or. en

Amendement 313
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. roept de EU-lidstaten op ten 
aanzien van het lidmaatschapsproces van 
Turkije een open houding aan te nemen 
en zich constructief op te stellen;

Or. en

Amendement 314
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
onmiddellijk te stoppen met de 
toetredingsonderhandelingen met 
Turkije;

Or. en
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Amendement 315
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. neemt kennis van de conclusies 
van de Europese Commissie in haar 
jaarverslag 2009 over de uitvoering van 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) en de verbeteringen die zij voorstelt 
om voorrang te geven aan doelstellingen 
en projecten die in lijn zijn met de 
toetredingscriteria, zoals door de 
Rekenkamer voorgesteld in Speciaal 
Verslag nr. 16/2009; benadrukt het 
belang van alomvattend toezicht op de 
uitvoering van het instrument voor 
pretoetredingssteun nu er steeds meer 
projecten lopen;

Or. en


