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Amendement 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 18 juni 1987 
(A2-33/87),

Or. it

Amendement 2
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn voorgaande resoluties van 27 
september 2006 over de vorderingen van 
Turkije op weg naar toetreding, van 24 
oktober 2007 over de betrekkingen EU-
Turkije, van 21 mei 2008 over het 
voortgangsverslag 20007 over Turkije, van 
12 maart 2009 over het voortgangsverslag 
2008 betreffende Turkije, van 10 februari 
2010 over het voortgangsverslag 2009 
betreffende Turkije, en van 17 februari 
2011 over het voortgangsverslag 2010 
betreffende Turkije,

– gezien zijn voorgaande resoluties van 27 
september 2006 over de vorderingen van 
Turkije op weg naar toetreding, van 24 
oktober 2007 over de betrekkingen EU-
Turkije, van 21 mei 2008 over het 
voortgangsverslag 20007 over Turkije, van 
12 maart 2009 over het voortgangsverslag 
2008 betreffende Turkije, van 10 februari 
2010 over het voortgangsverslag 2009 
betreffende Turkije, van 17 februari 2011 
over het voortgangsverslag 2010 
betreffende Turkije, en van 6 juli 20051 en 
13 februari 20072 over de rol van vrouwen 
in het sociale, economische en politieke 
leven in Turkije,

Or. en

Amendement 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
                                               
1 PB C 87 E van 6.7.2006, blz. 385.
2 PB C 233 E van 29.11.2007, blz.174.
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Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 
21 september 2010 over handels- en 
economische betrekkingen met Turkije1,

Or. en

Amendement 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie2,

Or. en

Amendement 5
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van Ankara van 18 
oktober 1925 over de schadeloosstelling 
van Bulgaarse vluchtelingen uit Oost-
Thracië voor de inbeslagneming van hun 
eigendommen gedurende de tweede 
Balkanoorlog van 1913;

                                               
1 P7_TA(2010)0324.
2 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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Or. bg

Amendement 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005
toetredingsonderhandelingen met Turkije
werden geopend, en dat het openen van
dergelijke onderhandelingen het beginpunt 
voor een langdurig proces met een open 
einde vormt dat gebaseerd is op strikte 
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid;

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 onderhandelingen over 
een Turks lidmaatschap werden geopend, 
en dat het openen van deze
onderhandelingen het beginpunt blijft voor 
een proces met als doel volledig EU-
lidmaatschap zodra aan de criteria van 
Kopenhagen is voldaan;

Or. en

Amendement 7
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen het beginpunt 
voor een langdurig proces met een open 
einde vormt dat gebaseerd is op strikte
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid;

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen het beginpunt
vormde voor een proces dat gebaseerd is 
op toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid;

Or. en
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Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen het beginpunt 
voor een langdurig proces met een open 
einde vormt dat gebaseerd is op strikte 
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid;

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen werd 
beschouwd als het beginpunt voor een
uiteindelijk langdurig proces met een open 
einde dat gebaseerd is op strikte 
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid;

Or. en

Amendement 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen het beginpunt 
voor een langdurig proces met een open 
einde vormt dat gebaseerd is op strikte 
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid;

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen het beginpunt 
voor een langdurig proces met een open 
einde vormt dat gebaseerd is op strikte 
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid, met toetreding als 
doel;

Or. en
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Amendement 10
Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen het beginpunt 
voor een langdurig proces met een open 
einde vormt dat gebaseerd is op strikte 
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid;

A. overwegende dat na de goedkeuring van 
het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
werden geopend, en dat het openen van 
dergelijke onderhandelingen het beginpunt 
voor een langdurig proces vormt dat 
gebaseerd is op strikte 
toetredingsvoorwaarden en 
hervormingsbereidheid, met toetreding als 
doel;

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en 
geleidelijke aanpassing aan de EU, en dat 
deze inspanningen voor Turkije zelf 
beschouwd moeten worden als een kans tot 
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot 
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

Or. en
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Amendement 12
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot 
consolidering en verdere verbetering van 
zijn democratische instellingen;

Or. en

Amendement 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot 
consolidering en verdere verbetering van 
zijn democratische instellingen;

Or. en

Amendement 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot
modernisering en tot consolidering en
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot verdere 
verbetering van zijn democratische 
instellingen;

Or. en

Amendement 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot
modernisering en tot consolidering en
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot verdere 
verbetering van zijn democratische 
instellingen; overwegende dat de EU zich 
moet blijven engageren en proactief 
concrete vooruitgang in de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
in de hand moet werken;

Or. en

Amendement 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot 
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot 
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen en de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 17
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot 
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen;

B. overwegende dat Turkije zich verplicht 
heeft tot hervormingen, goede 
betrekkingen met zijn buren en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen voor Turkije zelf beschouwd 
moeten worden als een kans tot 
modernisering en tot consolidering en 
verdere verbetering van zijn democratische 
instellingen, de rechtsstaat en de 
inachtneming van de mensenrechten en 
de fundamentele vrijheden;

Or. en

Amendement 18
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging C
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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, oprechte samenwerking en 
wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten;

C. overwegende dat het volledig voldoen 
aan de criteria van Kopenhagen de basis
blijft voor toetreding tot de EU, dezelfde 
basis als voor alle andere kandidaat-
lidstaten;

Or. en

Amendement 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

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, oprechte samenwerking en 
wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten;

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, oprechte samenwerking en 
wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten;

Or. en

Amendement 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Overweging C
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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, oprechte samenwerking en 
wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten;

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, oprechte samenwerking en 
wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten;

Or. en

Amendement 21
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat Turkije niet aan 
de toetredingsvoorwaarden voldoet;

Or. nl

Amendement 22
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het grote aantal 
gedetineerde journalisten en de lopende 
processen tegen journalisten die zich 
kritisch over de regering uitlaten, de 
persvrijheid in Turkije in gevaar brengen;

Or. de
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Amendement 23
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in het nieuwe 
regeringsprogramma dat na de 
parlementverkiezingen van juni 2011 is 
goedgekeurd, nogmaals wordt bevestigd 
dat Turkije vastberaden blijft om het 
onderhandelingsproces voort te zetten;

Or. en

Amendement 24
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C 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 25
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat in Turkije een 
aantal belangrijke grondwettelijke, 
wetgevings-, institutionele en praktische 
hervormingen zijn doorgevoerd met het 
oog op verdere democratisering; 
overwegende dat een aantal al lang 
bestaande problemen, in het bijzonder met 
de rechtsbedeling in Turkije, nog steeds 
een ernstig negatief effect hebben op het 
genot van de mensenrechten en de 
vrijheid van meningsuiting in Turkije 
alsook op de perceptie van het publiek 
over de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van het rechtssysteem; 
overwegende dat ten gevolge van deze 
problemen tal van rechtszaken tegen 
journalisten, activisten en intellectuelen 
zijn aangespannen;

Or. en

Amendement 26
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie in haar 
voortgangsverslag 2011 concludeerde dat 
Turkije als land een sleutelpositie inneemt
op het punt van de veiligheid en welvaart 
van de Europese Unie, dat hetgeen 
Turkije op een aantal cruciale gebieden 
aan de Europese Unie bijdraagt zijn 
volledige gewicht zal krijgen met een 
positieve agenda en een geloofwaardige 
benadering van het 
onderhandelingsproces en dat het van 
essentieel belang blijft dat Turkije zijn 
hervormingen met betrekking tot de 
politieke criteria voortzet, waarbij 

D. overwegende dat de Commissie in haar 
voortgangsverslag 2011 concludeerde dat 
Turkije zijn hervormingen met betrekking 
tot de politieke criteria moet voortzetten, 
waarbij aanzienlijke verdere inspanningen 
ter waarborging van de mensenrechten 
geboden zijn;
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aanzienlijke verdere inspanningen ter 
waarborging van de mensenrechten 
geboden zijn; 

Or. de

Amendement 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie in haar 
voortgangsverslag 2011 concludeerde dat 
Turkije als land een sleutelpositie inneemt 
op het punt van de veiligheid en welvaart 
van de Europese Unie, dat hetgeen Turkije 
op een aantal cruciale gebieden aan de 
Europese Unie bijdraagt zijn volledige 
gewicht zal krijgen met een positieve 
agenda en een geloofwaardige benadering 
van het onderhandelingsproces en dat het 
van essentieel belang blijft dat Turkije zijn 
hervormingen met betrekking tot de 
politieke criteria voortzet, waarbij 
aanzienlijke verdere inspanningen ter 
waarborging van de mensenrechten 
geboden zijn;

D. overwegende dat de Commissie in haar 
voortgangsverslag 2011 concludeerde dat 
Turkije als land een sleutelpositie inneemt 
op het punt van de veiligheid en welvaart 
van de Europese Unie, en dat het van 
essentieel belang blijft dat Turkije zijn 
hervormingen met betrekking tot de 
politieke criteria voortzet, waarbij 
aanzienlijke verdere inspanningen ter 
waarborging van de mensenrechten 
geboden zijn;

Or. nl

Amendement 28
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 29
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D 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 30
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Commissie een 
hernieuwde positieve agenda tussen de 
EU en Turkije heeft opgesteld om de 
toekomst samen op proactieve wijze vorm 
te geven; overwegende dat deze positieve 
agenda voortbouwt op de solide 
grondslagen van de betrekkingen tussen 
de EU en Turkije en het 
hervormingsproces vooruithelpt; 
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overwegende dat dit nieuwe initiatief de 
toetredingsonderhandelingen niet 
vervangt, maar aanvult teneinde de 
hervormingen te steunen en de rechten en 
vrijheden van de Turkse burgers uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D 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 32
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende de passieve houding 
van de Turkse regering en rechterlijke 
macht tegenover antisemitische uitingen 
in de Turkse media,

Or. nl
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Amendement 33
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de dysfuncties van 
het Turkse rechtssysteem, zoals de duur 
van strafprocedures en het voorarrest, de 
ontoereikende toegang van beklaagden tot 
de bewijzen tegen hen en het gebrek aan 
terughoudendheid van het openbaar 
ministerie bij het aanspannen van 
strafzaken, een negatief effect hebben op 
de vrijheid van meningsuiting in het land; 
overwegende dat meer dan zestig 
persmensen gevangen zitten door 
veroordelingen, voorarrest en toekomstige 
dagvaardingen, vooral op grond van de 
ruime definitie van terrorisme in de 
antiterreurwet en de strafwet;

Or. en

Amendement 34
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkije, voor het zesde 
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 zesde 
opeenvolgende jaar, nog steeds geen
volledige uitvoering heeft gegeven aan de 
bepalingen die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 
en overwegende dat tegelijkertijd de EU 
geen einde heeft gemaakt aan de 
geïsoleerde positie van Noord-Cyprus 
overeenkomstig de beloften van de Raad 
algemene zaken van 26 april 2004;
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Or. en

Amendement 35
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkije, voor het zesde 
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 zesde 
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, 
met als argument dat de EU geen einde 
heeft gemaakt aan de geïsoleerde positie 
van de Turks-Cypriotische gemeenschap 
zoals was beloofd in de conclusies van de 
Raad van 26 april 2004;

Or. en
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Amendement 37
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkije, voor het zesde 
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 zesde 
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, 
en dat de conclusies van de Raad van 26 
april 2004 betreffende Cyprus nog steeds 
niet ten uitvoer zijn gelegd,

Or. en

Amendement 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkije, voor het zesde 
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 zesde 
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 de EU en Turkije 
tegelijkertijd uitvoering moeten geven aan 
de verplichtingen die voortvloeien uit het 
aanvullend protocol en uit de conclusies 
van de Raad algemene zaken van 26 april 
2004 teneinde de impasse in de 
onderhandelingen te doorbreken;

Or. en

Amendement 40
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkije, voor het zesde 
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 zesde 
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 de EU en Turkije 
tegelijkertijd uitvoering moeten geven aan 
de verplichtingen die voortvloeien uit het 
aanvullend protocol en uit de conclusies 
van de Raad algemene zaken van 26 april 
2004 teneinde de impasse te doorbreken;

Or. en
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Amendement 41
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten, met zijn naaste 
buren;

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder conflicten over de land- en 
zeegrenzen en het luchtruim, met zijn 
naaste buren, die zich evenzeer bereid 
moeten tonen om deze problemen op te 
lossen;

Or. en

Amendement 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten, met zijn naaste 
buren;

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder niet-vervulde wettelijke 
verplichtingen en grensconflicten, met zijn 
naaste buren;

Or. en
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Amendement 43
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten, met zijn naaste 
buren;

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten, met zijn naaste 
buren, overeenkomstig de bepalingen van 
het VN-handvest en het internationale 
recht;

Or. en

Amendement 44
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten, met zijn naaste 
buren;

F. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten, met zijn naaste 
buren, en met name Cyprus, een EU-
lidstaat;

Or. en



PE478.719v01-00 24/303 AM\888692NL.doc

NL

Amendement 45
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

Е. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten, met zijn naaste 
buren;

Е. overwegende dat Turkije in zijn eigen 
belang en met het oog op de vergroting van 
de stabiliteit en de bevordering van goede 
betrekkingen met zijn buurlanden alsmede 
een positief politiek en economisch 
partnerschap zich meer moet inspannen om 
een oplossing te vinden voor nog 
openstaande bilaterale vraagstukken, 
waaronder grensconflicten en de uit 
internationale verdragen voortvloeiende 
financiële verplichtingen, met zijn naaste 
buren;

Or. bg

Amendement 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Turkse 
samenleving de afgelopen 27 jaar een 
gewelddadig conflict heeft gekend tussen 
de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en 
het Turkse leger, waarbij naar schatting 
45 000 doden zijn gevallen en 1 miljoen 
burgers op de vlucht zijn gejaagd; 
overwegende dat beide partijen tot nog toe 
in het conflict vastzitten en dat Turkije 
nog steeds niet is toegetreden tot de 
aanvullende protocollen 1 en 2 van de 
Geneefse Conventie, die internationale 
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humanitaire organisaties toelaten in 
conflictgebieden te werken; overwegende 
dat de Koerdische kwestie pas kan worden 
opgelost als er aan verzoening wordt 
gewerkt en als het probleem aan de wortel 
wordt aangepakt;

Or. en

Amendement 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Turkse economie in 
de afgelopen tien jaar in omvang 
verdrievoudigd is, het afgelopen jaar bijna 
10% is gegroeid en dat het land als een 
van de zeven grootste opkomende 
economieën in de wereld wordt 
beschouwd; overwegende dat het 
totaalbedrag van de handel tussen de 
Europese Unie en Turkije in 2010 103 
miljard euro bedroeg, dat Turkije in dat 
jaar de op zes na grootste handelspartner 
van de Unie was en de Unie de grootste 
handelspartner van Turkije, terwijl 80% 
van de rechtstreekse buitenlandse 
investeringen in Turkije afkomstig waren 
uit de Europese Unie; overwegende dat 
EU-ondernemingen meer dan 13 000 
bedrijven in Turkije hebben opgericht;

G. overwegende dat de Turkse economie in 
de afgelopen tien jaar in omvang 
verdrievoudigd is; overwegende dat het 
totaalbedrag van de handel tussen de 
Europese Unie en Turkije in 2010 103 
miljard euro bedroeg, dat Turkije in dat 
jaar de op zes na grootste handelspartner 
van de Unie was en de Unie veruit de 
grootste handelspartner van Turkije;

Or. en

Amendement 48
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Turkse economie in 
de afgelopen tien jaar in omvang 
verdrievoudigd is, het afgelopen jaar bijna 
10% is gegroeid en dat het land als een van 
de zeven grootste opkomende economieën 
in de wereld wordt beschouwd;
overwegende dat het totaalbedrag van de 
handel tussen de Europese Unie en Turkije 
in 2010 103 miljard euro bedroeg, dat 
Turkije in dat jaar de op zes na grootste 
handelspartner van de Unie was en de Unie 
de grootste handelspartner van Turkije, 
terwijl 80% van de rechtstreekse 
buitenlandse investeringen in Turkije 
afkomstig waren uit de Europese Unie;
overwegende dat EU-ondernemingen meer 
dan 13 000 bedrijven in Turkije hebben 
opgericht;

G. overwegende dat de Turkse economie in 
de afgelopen tien jaar in omvang 
verdrievoudigd is, het afgelopen jaar bijna 
10% is gegroeid en dat het land als een van 
de snelst groeiende economieën in de 
wereld en een van de zeven grootste 
opkomende economieën in de wereld 
wordt beschouwd; overwegende dat het 
totaalbedrag van de handel tussen de 
Europese Unie en Turkije in 2010 103 
miljard euro bedroeg, dat Turkije in dat 
jaar de op zes na grootste handelspartner 
van de Unie was en de Unie de grootste 
handelspartner van Turkije, terwijl 80% 
van de rechtstreekse buitenlandse 
investeringen in Turkije afkomstig waren 
uit de Europese Unie; overwegende dat 
EU-ondernemingen meer dan 13 000 
bedrijven in Turkije hebben opgericht;

Or. en

Amendement 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het Turkse bbp 
per hoofd nog steeds laag is in 
vergelijking met dat van de meeste EU-
lidstaten, en met name die met het 
grootste concurrentievermogen; 
overwegende dat een relatief laag bbp per 
hoofd in een grote kandidaat-lidstaat 
bijzondere uitdagingen inzake 
economische en sociale convergentie met 
de huidige EU-lidstaten met zich brengt; 
overwegende dat Turkije dringend zijn 
concurrentievermogen in 
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hightechindustrieën moet verbeteren;

Or. en

Amendement 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende 80% van de 
rechtstreekse buitenlandse investeringen 
in Turkije uit de EU afkomstig is; 
overwegende dat EU-ondernemingen 
meer dan 13 000 bedrijven in Turkije 
hebben opgericht; overwegende dat zowel 
Turkije als de EU baat hebben bij verdere 
economische integratie;

Or. en

Amendement 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn; 
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een 
waardevol voorbeeld zou kunnen zijn voor 
de verwezenlijking van hun overgang 
naar democratie en van hun 
sociaaleconomische hervormingen; 
overwegende dat een gestructureerde 

Schrappen
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dialoog tussen de EU en Turkije, teneinde 
het buitenlands beleid en het 
nabuurschapsbeleid van de EU en Turkije 
op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden;

Or. nl

Amendement 52
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat dialoog en
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een 
waardevol voorbeeld zou kunnen zijn voor
de verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun 
sociaaleconomische hervormingen;
overwegende dat een gestructureerde 
dialoog tussen de EU en Turkije, teneinde 
het buitenlands beleid en het 
nabuurschapsbeleid van de EU en Turkije 
op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden;

H. overwegende dat de samenwerking van 
de EU met Turkije ter bevordering van
stabiliteit en democratie in het Midden-
Oosten in ruimere zin van essentieel
belang is; overwegende dat Turkije, een
seculiere en democratische staat met een 
grote moslimmeerderheid en belangrijke 
religieuze minderheden, een waardevol 
voorbeeld zou kunnen zijn voor Arabische 
staten die momenteel hun overgang maken
naar echte democratie;

Or. en

Amendement 53
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een 
waardevol voorbeeld zou kunnen zijn voor 
de verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun 
sociaaleconomische hervormingen;
overwegende dat een gestructureerde 
dialoog tussen de EU en Turkije, teneinde 
het buitenlands beleid en het 
nabuurschapsbeleid van de EU en Turkije 
op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden;

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit,
democratie en veiligheid in het Midden-
Oosten in ruimere zin van strategisch 
belang zijn; overwegende dat Turkije, dat 
geworteld is in een solide seculaire staat, 
een waardevol voorbeeld zou kunnen zijn 
voor de overgang naar democratie in de 
moslimwereld; overwegende dat een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije, teneinde het buitenlands beleid en 
het nabuurschapsbeleid van de EU en 
Turkije op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden, met name 
bij de ondersteuning van democratisering 
en sociaaleconomische hervormingen in 
het hele Middellandse Zeegebied en het 
Midden-Oosten in het algemeen, en ook 
wat de problemen met Iran betreft;

Or. en

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een 
waardevol voorbeeld zou kunnen zijn voor 
de verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun sociaaleconomische 
hervormingen; overwegende dat een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije, teneinde het buitenlands beleid en 

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, mits het snel 
hervormingen doorvoert en zich op alle 
gebieden, met inbegrip van het 
buitenlands beleid, op de EU afstemt, bij 
de democratisering van Arabische staten 
een waardevol voorbeeld zou kunnen zijn 
voor de verwezenlijking van hun overgang 
naar democratie en van hun 
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het nabuurschapsbeleid van de EU en 
Turkije op elkaar af te stemmen, tot
unieke synergieën zou kunnen leiden;

sociaaleconomische hervormingen;
overwegende dat een gestructureerde 
dialoog tussen de EU en Turkije, teneinde 
het Turkse beleid geleidelijk op dat van de 
EU af te stemmen, tot wederzijds 
voordelige synergieën zou kunnen leiden;

Or. en

Amendement 55
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn; 
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een 
waardevol voorbeeld zou kunnen zijn voor 
de verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun sociaaleconomische 
hervormingen; overwegende dat een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije, teneinde het buitenlands beleid 
en het nabuurschapsbeleid van de EU en 
Turkije op elkaar af te stemmen, tot 
unieke synergieën zou kunnen leiden;

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang kunnen
zijn; overwegende dat Turkije, dat 
geworteld is in een seculaire staat, bij de 
¨democratisering¨ van Arabische staten een 
voorbeeld zou kunnen zijn voor de 
verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun sociaaleconomische 
hervormingen; overwegende dat de Turkse 
premier Erdogan heeft opgeroepen om tot 
een Turks-Arabische Unie te komen;

Or. nl

Amendement 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een
waardevol voorbeeld zou kunnen zijn voor 
de verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun sociaaleconomische 
hervormingen; overwegende dat een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije, teneinde het buitenlands beleid en 
het nabuurschapsbeleid van de EU en 
Turkije op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden;

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, als solide 
seculaire staat, mits het zelf de 
fundamentele vrijheden ten volle 
eerbiedigt, bij de democratisering van 
Arabische staten een waardevolle partner
zou kunnen zijn voor de verwezenlijking 
van hun overgang naar democratie en van 
hun sociaaleconomische hervormingen;
overwegende dat een gestructureerde 
dialoog tussen de EU en Turkije, teneinde 
het buitenlands beleid en het 
nabuurschapsbeleid van de EU en Turkije 
op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden;

Or. en

Amendement 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een
waardevol voorbeeld zou kunnen zijn voor 
de verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun sociaaleconomische 
hervormingen; overwegende dat een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije, teneinde het buitenlands beleid en 
het nabuurschapsbeleid van de EU en 

H. overwegende dat dialoog en 
samenwerking met Turkije over stabiliteit 
en democratie in het Midden-Oosten in 
ruimere zin van strategisch belang zijn;
overwegende dat Turkije, dat geworteld is 
in een solide seculaire staat, bij de 
democratisering van Arabische staten een
inspiratiebron zou kunnen zijn voor de 
verwezenlijking van hun overgang naar 
democratie en van hun sociaaleconomische 
hervormingen; overwegende dat een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije, teneinde het buitenlands beleid en 
het nabuurschapsbeleid van de EU en 
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Turkije op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden;

Turkije op elkaar af te stemmen, tot unieke 
synergieën zou kunnen leiden;

Or. en

Amendement 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende 
dat de Nabucco-pijpleiding een van de 
hoogste energieveiligheidsprioriteiten van 
de EU blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-
Italy) gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de Nabucco-pijpleiding een van de hoogste
energieveiligheidsprioriteiten van de EU
blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt
versterkt;

I. overwegende dat Turkije een belangrijke 
partner van de EU bij de doorvoer van 
Kaukasische en Kaspische aardolie en 
aardgas is en in de strategische nabijheid 
van Irak en zijn opkomende markt voor 
ruwe olie ligt; overwegende dat de 
Nabucco-pijpleiding tot de belangrijke 
projecten van de EU op het gebied van de
energieveiligheid behoort, maar dat de EU 
ook alternatieven zoals de South-Stream-
pijpleiding in aanmerking moet nemen; 
overwegende dat Turkije en Azerbeidzjan 
op 25 oktober 2011 een overeenkomst 
sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie zou kunnen 
worden versterkt;

Or. de

Amendement 60
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat Turkije de
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de Nabucco-pijpleiding een van de hoogste 
energieveiligheidsprioriteiten van de EU 
blijft; overwegende dat Turkije en 

I. overwegende dat Turkije een belangrijke
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de geplande Nabucco-pijpleiding een van 
de hoogste energieveiligheidsprioriteiten 
van de EU blijft; overwegende dat Turkije 
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Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

en Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de
geplande Nabucco-pijpleiding en de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor zal 
verhogen, waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

Or. en

Amendement 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de Nabucco-pijpleiding een van de hoogste 
energieveiligheidsprioriteiten van de EU 
blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie en aardgas ligt;
overwegende dat de Nabucco-pijpleiding 
een van de hoogste 
energieveiligheidsprioriteiten van de EU 
blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

Or. en
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Amendement 62
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de Nabucco-pijpleiding een van de hoogste 
energieveiligheidsprioriteiten van de EU 
blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de Nabucco-pijpleiding een van de hoogste 
energieveiligheidsprioriteiten van de EU 
blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de
geplande Nabucco-pijpleiding en de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor zal 
verhogen, waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

Or. en

Amendement 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 

I. overwegende dat Turkije de 
energiecorridor vormt voor de Kaukasische 
en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden en in de strategische 
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nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de Nabucco-pijpleiding een van de hoogste 
energieveiligheidsprioriteiten van de EU 
blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt;

nabijheid van Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie ligt; overwegende dat 
de Nabucco-pijpleiding een van de hoogste 
energieveiligheidsprioriteiten van de EU 
blijft; overwegende dat Turkije en 
Azerbeidzjan op 25 oktober 2011 een 
overeenkomst sloten over de doorvoer van 
Azerbeidzjaans gas over Turks 
grondgebied die de zuidelijke gascorridor 
zal openen, de gasaanvoer naar de 
Nabucco-pijpleiding en de toekomstige 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor zal verhogen, 
waardoor de beveiliging van de 
energieaanvoer van de Unie wordt 
versterkt; overwegende dat Turkije met 
zijn aanzienlijke bronnen van zonne-, 
wind- en geothermische energie een groot 
potentieel voor hernieuwbare energie 
heeft;

Or. en

Amendement 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat duurzame vrede, 
stabiliteit en welvaart in de Balkan voor 
zowel de EU als Turkije van strategisch 
belang zijn; overwegende dat Turkije door 
zijn unieke geschiedenis, zijn culturele 
erfgoed en zijn bijzondere relaties met de 
Balkanlanden een essentiële stakeholder 
in de regio is;

Or. en

Amendement 65
Tunne Kelam
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het aantal 
verzoekschriften bij het Europees Hof 
voor de rechten van de mens voor het 
vijfde opeenvolgende jaar is gestegen; 
overwegende dat er in de praktijk 
onvoldoende vooruitgang is geboekt op 
het vlak van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent het 
potentieel voor economische groei van 
Turkije en de daarbij behorende rol van
dit land voor de beveiliging van de 
energievoorziening; onderstreept dat een 
dergelijke onderlinge afhankelijkheid nog 
wordt aangevuld door de waarde van 
potentiële synergieën tussen het 
buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog, 
concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de

1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent de 
rol van Turkije voor de beveiliging van de 
energievoorziening; verzoekt de
Commissie de bezorgdheid van Turkije 
over de tenuitvoerlegging van de regels
van de douane-unie ernstig te nemen;
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tenuitvoerlegging van hervormingen, 
goede betrekkingen van Turkije met de
naburige lidstaten van de EU en een 
solide samenwerking;

Or. en

Amendement 67
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de Europese Unie 
en haar lidstaten enerzijds en Turkije 
anderzijds; erkent het potentieel voor 
economische groei van Turkije en de
daarbij behorende rol van dit land voor de
beveiliging van de energievoorziening; 
onderstreept dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid nog wordt aangevuld 
door de waarde van potentiële synergieën
tussen het buitenlands en 
veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog,
concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de
tenuitvoerlegging van hervormingen,
goede betrekkingen van Turkije met de 
naburige lidstaten van de EU en een
solide samenwerking;

1. benadrukt de gemeenschappelijke 
belangen van de Europese Unie en haar 
lidstaten enerzijds en Turkije anderzijds; 
erkent het potentieel voor economische 
groei van Turkije en zijn strategische 
belang, niet in het minst wat de 
beveiliging van de energievoorziening
betreft; erkent het actieve buitenlandse 
beleid van Turkije en de waarde van 
potentiële synergieën met de EU en haar 
lidstaten, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid meer kans maakt positieve 
resultaten op te leveren wanneer het kader 
wordt gevormd door een context van 
wederzijds engagement, een strategische 
dialoog, tenuitvoerlegging van 
hervormingen, en een actieve en 
wederzijdse versterking van de goede 
betrekkingen tussen de naburige EU-
lidstaten en Turkije;

Or. en
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Amendement 68
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent het 
potentieel voor economische groei van 
Turkije en de daarbij behorende rol van dit 
land voor de beveiliging van de 
energievoorziening; onderstreept dat een 
dergelijke onderlinge afhankelijkheid nog 
wordt aangevuld door de waarde van 
potentiële synergieën tussen het 
buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog, 
concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de 
tenuitvoerlegging van hervormingen, 
goede betrekkingen van Turkije met de 
naburige lidstaten van de EU en een solide 
samenwerking;

1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent het 
potentieel voor economische groei van 
Turkije en de daarbij behorende rol van dit 
land voor de stabiliteit in de regio en voor 
de beveiliging van de energievoorziening
in Europa; onderstreept dat een dergelijke 
onderlinge afhankelijkheid nog wordt 
aangevuld door de waarde van potentiële 
synergieën tussen het buitenlands en 
veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog en 
effectieve samenwerking, concrete 
resultaten in het hervormingsproces en bij 
de tenuitvoerlegging van interne
hervormingen, en goede betrekkingen van 
Turkije met de naburige lidstaten van de 
EU;

Or. en

Amendement 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
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tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent het 
potentieel voor economische groei van 
Turkije en de daarbij behorende rol van dit 
land voor de beveiliging van de 
energievoorziening; onderstreept dat een 
dergelijke onderlinge afhankelijkheid nog 
wordt aangevuld door de waarde van 
potentiële synergieën tussen het 
buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog, 
concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de 
tenuitvoerlegging van hervormingen, 
goede betrekkingen van Turkije met de 
naburige lidstaten van de EU en een solide 
samenwerking;

tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent het 
potentieel voor economische groei van 
Turkije en de daarbij behorende rol van dit 
land voor de beveiliging van de 
energievoorziening; onderstreept dat een 
dergelijke onderlinge afhankelijkheid nog 
wordt aangevuld door de waarde van 
potentiële synergieën tussen het 
buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, eerbied voor de waarden en 
beginselen van de EU, een strategische 
dialoog, concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de 
tenuitvoerlegging van hervormingen, 
goede betrekkingen van Turkije met de 
naburige lidstaten van de EU en een solide 
samenwerking;

Or. en

Amendement 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent het 
potentieel voor economische groei van 
Turkije en de daarbij behorende rol van dit 
land voor de beveiliging van de 
energievoorziening; onderstreept dat een 
dergelijke onderlinge afhankelijkheid nog 
wordt aangevuld door de waarde van 
potentiële synergieën tussen het 

1. benadrukt de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten 
enerzijds en Turkije anderzijds; erkent het 
potentieel voor economische groei van 
Turkije en de daarbij behorende rol van dit 
land voor de beveiliging van de 
energievoorziening; onderstreept dat een 
dergelijke onderlinge afhankelijkheid nog 
wordt aangevuld door de waarde van 
potentiële synergieën tussen het 
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buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog, 
concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de 
tenuitvoerlegging van hervormingen, 
goede betrekkingen van Turkije met de 
naburige lidstaten van de EU en een solide 
samenwerking;

buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog, 
concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de 
tenuitvoerlegging van hervormingen, 
goede betrekkingen van Turkije met de 
naburige lidstaten van de EU en een solide 
samenwerking; is echter ook bezorgd over 
de negatieve ecologische, archeologische 
en sociale gevolgen van de Turkse aanpak 
van economische groei; roept de Turkse 
regering op dit archeologische en 
ecologische erfgoed te bewaren door 
voorrang te geven aan kleinere, 
ecologisch en sociaal duurzame 
projecten; 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 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de douane-unie 
tussen de EU en Turkije het land in staat 
heeft gesteld een hoge mate van 
aanpassing inzake het vrije verkeer van 
goederen te bereiken en de bilaterale 
handel tussen de EU en Turkije, die in 
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2010 goed was voor 103 miljard euro, 
blijft bevorderen; merkt echter op dat 
Turkije de douane-unie niet volledig ten 
uitvoer legt en wetgeving handhaaft die 
strijdig is met zijn toezeggingen over de 
opheffing van technische 
handelsbelemmeringen zoals 
invoervergunningen, beperkingen op de 
invoer van goederen uit derde landen die 
in de EU vrij circuleren, staatssteun, 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, voorschriften voor de 
registratie van nieuwe farmaceutische 
producten en discriminerende fiscale 
behandeling; benadrukt dat het nieuwe 
wetgevingskader inzake het in de handel 
brengen van producten en het beginsel 
van wederzijdse erkenning nog in Turks 
recht moeten worden omgezet;

Or. en

Amendement 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat beide zijden actief 
moeten werken aan synergieën tussen het 
buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
nabuurschapsbeleid van de Unie en 
Turkije, met voordelen en een versterkt 
hefboomeffect voor beide; is echter van 
mening dat een dergelijke onderlinge 
afhankelijkheid alleen positieve resultaten 
kan opleveren indien het kader wordt 
gevormd door een context van wederzijds 
engagement, een strategische dialoog, 
concrete resultaten in het 
hervormingsproces en bij de 
tenuitvoerlegging van de nodige 
hervormingen, goede betrekkingen van 
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Turkije met de naburige lidstaten van de 
EU en een solide samenwerking;

Or. en

Amendement 73
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is verheugd over en steunt de 
nieuwe, positieve agenda die de 
Commissie voor de betrekkingen tussen de 
EU en Turkije ontwikkelt en die, als zij 
wordt gevolgd, tastbare voordelen zal 
opleveren, de EU in staat zal stellen de 
benchmark te blijven voor verdere 
hervormingen in Turkije, en Turkije zal 
helpen om aan de vereiste criteria voor 
toetreding tot de EU te voldoen; is van 
oordeel dat er hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn voor het scheppen van 
de voorwaarden voor het openen van 
nieuwe hoofdstukken;

Or. en

Amendement 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. neemt nota van de bezorgdheid die 
het Turkse bedrijfsleven heeft geuit over 
de bestaande visumplicht voor Turkse 
onderdanen, de transportquota voor 
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Turkse vrachtwagens en de eenzijdige 
verplichtingen die de douane-unie Turkije 
oplegt in zijn handelsbetrekkingen met 
derde landen als gevolg van de 
vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU 
en die landen;

Or. en

Amendement 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. constateert dat Turkije de enige 
kandidaat-lidstaat is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij 
de harmonisatie en vereenvoudiging van 
de visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in 
Turkije; verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
op het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer 
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de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. en

Amendement 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. betreurt dat Turkije nog steeds 
geen volledige uitvoering heeft gegeven 
aan het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije; roept de Turkse regering op dit 
protocol onverwijld, volledig en op niet 
discriminerende wijze ten uitvoer te 
leggen; vraagt Turkije alle resterende 
beperkingen op het vrije verkeer van 
goederen, ook op vervoersmiddelen uit 
Cyprus, op te heffen en de douane-unie 
volledig ten uitvoer te leggen teneinde de 
huidige impasse in de desbetreffende 
hoofdstukken van de 
toetredingsonderhandelingen met de EU 
te doorbreken;

Or. en

Amendement 77
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. steunt de Commissie voluit bij het 
ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije die gebaseerd is op intensievere 
contacten over binnenlandse 
hervormingen, een betere aanpassing aan 
het acquis om de 
toetredingsonderhandelingen sneller 
vooruit te doen gaan, betere handels- en 
economische betrekkingen, met mogelijk 
ook een modernisering van de douane-
unie, die zou kunnen worden uitgebreid 
tot openbare aanbestedingen en diensten, 
flexibelere visumvereisten om 
grensoverschrijdende om de contacten 
tussen bedrijven en onderwijsinstellingen 
te bevorderen, en een versterkte dialoog 
op hoog niveau tussen de EU en Turkije 
over buitenlands beleid; is van oordeel dat 
er hernieuwde inspanningen noodzakelijk 
zijn voor het scheppen van voorwaarden 
voor het openen van nieuwe hoofdstukken, 
waarvan met name justitie en 
binnenlandse zaken (hoofdstukken 23 en 
24), concurrentie (hoofdstuk 8) en energie 
(hoofdstuk 15) prioritair zijn; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. en

Amendement 78
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 2. erkent dat er teleurstellend weinig 
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het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

vooruitgang is geboekt met het 
toetredingsproces, steunt het initiatief van
de Commissie voor een "nieuwe agenda"
voor de betrekkingen tussen de EU en 
Turkije en benadrukt dat er hernieuwde 
inspanningen noodzakelijk zijn om
hoofdstukken te openen;

Or. en

Amendement 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er
hernieuwde inspanningen noodzakelijk 
zijn voor het scheppen van voorwaarden 
voor het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van de positieve agenda
die de betrekkingen tussen de EU en 
Turkije nieuw leven moet inblazen; is van 
oordeel dat er bijzondere inspanningen 
noodzakelijk zijn voor het scheppen van 
voorwaarden voor het openen van 
hoofdstukken op het gebied van justitie en 
grondrechten, met tastbare resultaten en 
voordelen voor beide partijen; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met zijn buurlanden een uiterst belangrijke 
factor zijn om nauwe en duurzame 
betrekkingen met de EU tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk
zijn voor het scheppen van voorwaarden
voor het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een positieve agenda 
voor de betrekkingen tussen de EU en 
Turkije, zoals de Raad heeft bevestigd in
zijn conclusies van 5 december 2011;
houdt staande dat de betrekkingen van 
Turkije met alle naburige lidstaten een 
uiterst belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. en

Amendement 81
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk 
zijn voor het scheppen van voorwaarden 
voor het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; houdt staande dat de 
betrekkingen van Turkije met de naburige 
lidstaten een uiterst belangrijke factor zijn 
om de onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. bg
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Amendement 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije, die een hele reeks gebieden
van gezamenlijk belang omvat, onder 
andere politieke hervormingen, dialoog 
over buitenlands beleid energie, handel, 
visa, mobiliteit, migratie en 
terrorismebestrijding; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. en

Amendement 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije, die gericht is op een 
verbetering van de visumregeling voor 
Turkse burgers op dezelfde wijze als voor 
onderdanen van andere kandidaat-
lidstaten, alsook op een meer 
doeltreffende werking van de douane-unie 
door het verhelpen van de huidige 
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onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

wrijvingen in het handelsverkeer en de 
bezorgdheid van Turkije over de 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
derde landen sluit; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. en

Amendement 84
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; herinnert aan de besluiten van 
de Raad van 11 december 2006 over het 
openen en sluiten van 
onderhandelingshoofdstukken; is van 
oordeel dat er hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn voor het scheppen van 
voorwaarden voor het openen van 
hoofdstukken; houdt staande dat de 
betrekkingen van Turkije met de naburige 
lidstaten een uiterst belangrijke factor zijn 
om de onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. en

Amendement 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken;

Or. en

Amendement 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat Turkije
hernieuwde en intensievere inspanningen 
zou moeten doen voor het scheppen van 
voorwaarden voor het openen van 
hoofdstukken; houdt staande dat de 
betrekkingen van Turkije met de naburige 
lidstaten een essentiële bijdrage leveren 
om de onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. de
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Amendement 87
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen tussen Turkije
en de naburige lidstaten van belang zijn 
om de onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

Or. en

Amendement 88
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe 
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven, namelijk door 
het protocol van Ankara volledig ten 
uitvoer te leggen;
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Or. en

Amendement 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een volkomen nieuwe
agenda voor de betrekkingen tussen de EU 
en Turkije; is van oordeel dat er 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
het openen van hoofdstukken; houdt 
staande dat de betrekkingen van Turkije 
met de naburige lidstaten een uiterst 
belangrijke factor zijn om de 
onderhandelingen en de dialoog een 
nieuwe dynamiek te geven;

2. betuigt zijn steun aan de Commissie bij 
het ontwikkelen van een positieve agenda 
voor de betrekkingen tussen de EU en 
Turkije; is van oordeel dat er hernieuwde 
inspanningen noodzakelijk zijn voor het 
scheppen van voorwaarden voor het 
openen van hoofdstukken; houdt staande 
dat de betrekkingen van Turkije met de 
naburige lidstaten een uiterst belangrijke 
factor zijn om de onderhandelingen en de 
dialoog een nieuwe dynamiek te geven;

Or. en

Amendement 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat er weliswaar in 
kwesties met betrekking tot 
productveiligheid enige beperkte 
vooruitgang is geboekt, zoals de instelling 
van een raad voor markttoezicht en 
beoordeling van de productveiligheid, 
waarin de bevoegde 
markttoezichtinstanties zijn 
samengebracht, maar dat er voor het 
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markttoezicht nog steeds onvoldoende 
financiële en personele middelen zijn 
toegewezen; merkt op dat er nog steeds
weinig maatregelen zijn toegepast en dat 
de herziening van de algemene wetgeving 
inzake productveiligheid nog niet is 
afgerond;

Or. en

Amendement 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat er geen effectief 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
mechanismen voor dialoog tussen de 
regering en het maatschappelijk 
middenveld en dat 
consumentenorganisaties weinig 
participeren in beleidsvorming en 
wetgeving; vraagt de Turkse regering 
consumentenorganisaties ten volle bij de 
raadpleging voer wetgeving beleid te 
betrekken en alle nodige maatregelen te 
nemen om de consumentenbeweging te 
steunen en te versterken; spoort 
consumentenorganisaties aan hun 
krachten te bundelen om hun 
representativiteit te vergroten, eventueel 
door een verbond van 
consumentenorganisaties op te richten;

Or. en

Amendement 92
Geoffrey Van Orden
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011,
waarbij een hoog opkomstpercentage 
werd gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een hervorming van de 
verkiezingswetgeving, met een afschaffing 
van de minimum kiesdrempel van 10%
voor vertegenwoordiging in het parlement, 
die de hoogste kiesdrempel is van alle 
landen die lid zijn van de Raad van 
Europa en geen weerspiegeling vormt van 
de pluriformiteit van de Turkse 
samenleving;

3. complimenteert Turkije met de vrije en 
eerlijke algemene verkiezingen in juni 
2011, die door internationale waarnemers
werden bestempeld als "democratisch, 
pluralistisch en de weerspiegeling van een 
krachtig maatschappelijk middenveld";
onderstreept het belang van een 
hervorming van de Turkse
verkiezingswetgeving en suggereert 
Turkije te overwegen de huidige minimum 
kiesdrempel van 10% om een partij in het 
parlement te late vertegenwoordigen, te 
verlagen;

Or. en

Amendement 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept
het belang van een hervorming van de
verkiezingswetgeving, met een afschaffing 
van de minimum kiesdrempel van 10% 

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde vrij 
en eerlijk; onderstreept nogmaals dat 
Turkije de minimum kiesdrempel van 10% 
voor vertegenwoordiging in het parlement,
die de hoogste kiesdrempel is van alle 
landen die lid zijn van de Raad van Europa, 
moet afschaffen;
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voor vertegenwoordiging in het parlement, 
die de hoogste kiesdrempel is van alle 
landen die lid zijn van de Raad van Europa
en geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;

Or. en

Amendement 94
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een hervorming van de 
verkiezingswetgeving, met een afschaffing 
van de minimum kiesdrempel van 10% 
voor vertegenwoordiging in het parlement, 
die de hoogste kiesdrempel is van alle 
landen die lid zijn van de Raad van Europa 
en geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; herhaalt, net 
als in zijn eerdere resoluties van 2006, 
2007, 2009 en 2010, hoe belangrijk het is
de verkiezingswetgeving te hervormen, 
met een afschaffing van de minimum 
kiesdrempel van 10% voor 
vertegenwoordiging in het parlement, die 
de hoogste kiesdrempel is van alle landen 
die lid zijn van de Raad van Europa en 
geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;

Or. en

Amendement 95
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een hervorming van de 
verkiezingswetgeving, met een afschaffing 
van de minimum kiesdrempel van 10% 
voor vertegenwoordiging in het parlement, 
die de hoogste kiesdrempel is van alle 
landen die lid zijn van de Raad van Europa 
en geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; vraagt 
Turkije met aandrang de 
verkiezingswetgeving te hervormen, met 
een afschaffing van de minimum 
kiesdrempel van 10% voor 
vertegenwoordiging in het parlement, die 
de hoogste kiesdrempel is van alle landen 
die lid zijn van de Raad van Europa en 
geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;

Or. en

Amendement 96
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een hervorming van de 
verkiezingswetgeving, met een afschaffing 
van de minimum kiesdrempel van 10% 
voor vertegenwoordiging in het parlement, 
die de hoogste kiesdrempel is van alle 

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een hervorming van de wet 
op de politieke partijen en de
verkiezingswetgeving, met een afschaffing 
van de minimum kiesdrempel van 10% 
voor vertegenwoordiging in het parlement, 
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landen die lid zijn van de Raad van Europa 
en geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;

die de hoogste kiesdrempel is van alle 
landen die lid zijn van de Raad van Europa 
en geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving –
met de instelling van een verplicht 
quotasysteem dat voor een eerlijke 
vertegenwoordiging van vrouwen op de 
kieslijsten zorgt en de afschaffing van 
hinderpalen voor het vormen van fracties 
in het parlement, teneinde de Turkse 
politiek representatiever en diverser te 
maken;

Or. en

Amendement 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een hervorming van de 
verkiezingswetgeving, met een afschaffing 
van de minimum kiesdrempel van 10% 
voor vertegenwoordiging in het parlement, 
die de hoogste kiesdrempel is van alle 
landen die lid zijn van de Raad van Europa 
en geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;

3. complimenteert Turkije met het 
verkiezingsproces ter gelegenheid van de 
algemene verkiezingen in juni 2011, 
waarbij een hoog opkomstpercentage werd 
gehaald en dat door internationale 
waarnemers werd geprezen als zijnde 
democratisch, pluralistisch en als de 
weerspiegeling van een krachtig 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een hervorming van de 
verkiezingswetgeving en de wet op de 
politieke partijen, met een afschaffing van 
de minimumkiesdrempel van 10% voor 
vertegenwoordiging in het parlement, die 
de hoogste kiesdrempel is van alle landen 
die lid zijn van de Raad van Europa en 
geen weerspiegeling vormt van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving;
onderstreept bovendien het belang van het 
wegnemen van belemmeringen voor de 
oprichting van fracties in het parlement 
en het verkrijgen van begrotingssteun; 
dringt bij de Hogere Kiesraad aan op de 
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herziening van de besluiten die voor en na 
de parlementsverkiezingen zijn genomen 
om onafhankelijke kandidaten uit het 
parlement te weren;

Or. fr

Amendement 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat de Turkse 
regering na zijn verkiezingsoverwinning 
de politieke kracht heeft om de meest 
dringende problemen van het land aan te 
pakken, namelijk het vinden van een 
duurzame en vreedzame oplossing voor de 
Koerdische kwestie en het opstellen van 
een meer democratische en burgerlijke 
grondwet; betreurt in dit verband dat 
negen verkozen leden van de Turkse grote 
nationale vergadering, namelijk Kemal 
Aktaş, Faysal Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, 
Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak 
(BDP), Mustafa Balbay, Mehmet Haberal 
(CHP), Engin Alan (MHP), nog steeds in 
hechtenis worden gehouden;

Or. en

Amendement 99
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het besluit van de Schrappen
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nieuwe regering van de Republiek Turkije 
tot instelling van een ministerie voor EU-
aangelegenheden, dat een weerspiegeling 
vormt van het feit dat men zich ervan 
bewust is dat hernieuwde inspanningen, 
engagement en dialoog van absoluut 
belang zijn;

Or. nl

Amendement 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het besluit van de 
nieuwe regering van de Republiek Turkije 
tot instelling van een ministerie voor EU-
aangelegenheden, dat een weerspiegeling 
vormt van het feit dat men zich ervan 
bewust is dat hernieuwde inspanningen, 
engagement en dialoog van absoluut 
belang zijn;

4. is verheugd over het besluit van de 
nieuwe regering van de Republiek Turkije 
tot instelling van een ministerie voor EU-
aangelegenheden, dat een weerspiegeling 
vormt van het feit dat men zich ervan 
bewust is dat hernieuwde inspanningen, 
engagement en dialoog van absoluut 
belang zijn; is ook verheugd over het op 
28 september 2011 ondertekende 
memorandum van overeenstemming over 
de detachering van Turkse ambtenaren bij 
de Europese Commissie, en onderstreept 
tegelijk de behoefte aan nauwere 
samenwerking met het Europees 
Parlement om ervaringen over de EU-
criteria en het acquis communautaire uit 
te wisselen;

Or. en

Amendement 101
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de 
belangrijke rol van deze vergadering, die 
erin bestaat een platform te bieden aan
alle politieke partijen, gebaseerd op een 
democratische controle, opdat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
democratische dialoog en de bevordering 
van een alomvattend hervormingsproces;

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de 
belangrijke rol van deze vergadering als
platform voor alle Turkse politieke partijen
die geweld afgezworen hebben en de
democratie en het hervormingsproces ten 
volle onderschrijven;

Or. en

Amendement 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de
belangrijke rol van deze vergadering, die 
erin bestaat een platform te bieden aan alle 
politieke partijen, gebaseerd op een 
democratische controle, opdat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
democratische dialoog en de bevordering 
van een alomvattend hervormingsproces;

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de
noodzaak van een sterkere rol voor deze 
vergadering, die erin bestaat een platform 
te bieden aan alle politieke partijen, 
gebaseerd op een democratische controle, 
opdat zij een bijdrage kunnen leveren aan 
de democratische dialoog en de 
bevordering van een alomvattend 
hervormingsproces;

Or. en

Amendement 103
Barry Madlener
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de 
belangrijke rol van deze vergadering, die 
erin bestaat een platform te bieden aan alle 
politieke partijen, gebaseerd op een 
democratische controle, opdat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
democratische dialoog en de bevordering 
van een alomvattend hervormingsproces;

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de 
belangrijke rol van deze vergadering, die 
erin bestaat een platform te bieden aan alle 
politieke partijen, gebaseerd op een 
democratische controle, opdat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
democratische dialoog en de bevordering 
van een alomvattend hervormingsproces; is 
bezorgd dat de seculiere staat onder zware 
druk staat;

Or. nl

Amendement 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de 
belangrijke rol van deze vergadering, die 
erin bestaat een platform te bieden aan alle 
politieke partijen, gebaseerd op een 
democratische controle, opdat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
democratische dialoog en de bevordering 
van een alomvattend hervormingsproces;

5. herinnert aan de fundamentele rol van de 
Turkse grote nationale vergadering als het 
middelpunt van het Turkse democratische 
stelsel en onderstreept daarom de 
belangrijke rol van deze vergadering, die 
erin bestaat een platform te bieden aan alle 
politieke partijen, gebaseerd op een 
democratische controle, opdat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
democratische dialoog en de bevordering 
van een alomvattend hervormingsproces;
verzoekt de Turkse regering om het 
beginsel van de parlementaire immuniteit 
te respecteren en bijgevolg de nodige 
maatregelen te nemen voor de vrijlating 
van gedetineerde parlementsleden;
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Or. fr

Amendement 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; is verheugd dat het 
proces is begonnen tegen degenen die 
verantwoordelijk waren voor de 
staatsgreep van 12 september 1980 in 
Turkije; beschouwt dit proces als een 
kans om het vertrouwen in de goede 
werking van de Turkse democratie te 
versterken; benadrukt het belang van de 
procedurerechten van de beklaagden; 
betuigt zijn volledige steun aan het proces 
dat moet leiden tot de opstelling van een 
nieuwe burgerlijke Turkse grondwet die de 
mogelijkheid biedt tot een wezenlijke 
herziening van de grondwet die 
democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en met
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

Or. en
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Amendement 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden,
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en
over de toezegging de ontwerpprocedure 
te baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt evenwel zijn 
volledige steun aan de opstelling van een
volledig nieuwe Turkse grondwet ter 
vervanging van de huidige grondwet, die 
Turkije werd opgedrongen na de militaire 
staatsgreep van 1980; benadrukt dat deze 
nieuwe, democratische grondwet de
rechtsstaat, de toepassing van de
fundamentele rechten en vrijheden, sterker 
burgerschap, de scheiding van godsdienst 
en staat, burgerlijke controle over het
leger, politiek pluralisme en een eerlijke 
behandeling van minderheden moet 
bevorderen;

Or. en

Amendement 107
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
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grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe Turkse grondwet 
die de mogelijkheid biedt tot een 
wezenlijke herziening van de grondwet die 
democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een adequate en goede
vertegenwoordiging van alle politieke
partijen in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving;

Or. en

Amendement 108
Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 

6. herinnert eraan dat het nodig is door te
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun voor een nieuwe burgerlijke Turkse 
grondwet en beschouwt deze als een kans 
om democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving te 
bevorderen; dringt erop aan dat de 
voorbereidende werkzaamheden voor de 
opstelling van de nieuwe grondwet moeten 
worden voortgezet en benadrukt hoe
belangrijk het is dat dit een echt inclusief 
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bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

proces wordt waarbij alle politieke 
partijen en het maatschappelijk 
middenveld betrokken worden; is dan ook
ingenomen met het besluit een gelijke 
vertegenwoordiging van alle politieke 
krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

Or. en

Amendement 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme, betrokkenheid, goed bestuur, 
rekenschap en eenheid in de Turkse 
samenleving bevordert; uit zijn 
bezorgdheid over de huidige polarisering 
in de Turkse samenleving en het gebrek 
aan vertrouwen in de onafhankelijkheid 
van de instellingen; is ingenomen met het 
besluit een gelijke vertegenwoordiging van 
alle politieke krachten in het 
Constitutionele bemiddelingscomité te 
waarborgen en over de toezegging de 
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nauw wordt betrokken; ontwerpprocedure te baseren op een zo 
ruim mogelijke raadpleging van alle delen 
van de samenleving in het kader van het 
proces waarbij het maatschappelijk 
middenveld nauw wordt betrokken; vraagt 
de Commissie AFET voor de zomer een 
gedetailleerd verslag over de uitvoering 
daarvan voor te leggen.

Or. en

Amendement 110
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, in het 
bijzonder de vrijheid van meningsuiting 
en de persvrijheid, pluralisme alsmede 
betrokkenheid en eenheid in de Turkse 
samenleving bevordert; is ingenomen met 
het besluit een gelijke vertegenwoordiging 
van alle politieke krachten in het 
Constitutionele bemiddelingscomité te 
waarborgen en over de toezegging de 
ontwerpprocedure te baseren op een zo 
ruim mogelijke raadpleging van alle delen 
van de samenleving in het kader van het 
proces waarbij het maatschappelijk 
middenveld nauw wordt betrokken;

Or. en
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Amendement 111
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld
nauw wordt betrokken;

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van een proces 
waarbij het Turkse maatschappelijk 
middenveld echt wordt betrokken;

Or. en

Amendement 112
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
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uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken; roept alle 
betrokken politieke partijen en actoren op 
om de onderhandelingen over de nieuwe 
grondwet op positieve en constructieve 
wijze aan te pakken;

Or. en

Amendement 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
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fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 
raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken; roept alle politieke 
partijen en actoren op om de nieuwe 
grondwet op positieve en constructieve 
wijze aan te pakken;

Or. en

Amendement 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving 
bevordert; is ingenomen met het besluit 
een gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en over 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een zo ruim mogelijke 

6. herinnert eraan dat het nodig is door te 
gaan met de werkzaamheden aan de 
uitvoering van het maatregelenpakket van 
2010 ten behoeve van de 
grondwetsherziening; betuigt zijn volledige 
steun aan het proces dat moet leiden tot de 
opstelling van een nieuwe burgerlijke 
Turkse grondwet die de mogelijkheid biedt 
tot een wezenlijke herziening van de 
grondwet die democratie, de rechtsstaat, de 
fundamentele rechten en vrijheden, 
pluralisme alsmede betrokkenheid en 
eenheid in de Turkse samenleving zou 
kunnen bevorderen; is ingenomen met het 
besluit een gelijke vertegenwoordiging van 
alle politieke krachten in het 
Constitutionele bemiddelingscomité te 
waarborgen en over de toezegging de 
ontwerpprocedure te baseren op een zo 
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raadpleging van alle delen van de 
samenleving in het kader van het proces 
waarbij het maatschappelijk middenveld 
nauw wordt betrokken;

ruim mogelijke raadpleging van alle delen 
van de samenleving in het kader van het 
proces waarbij het maatschappelijk 
middenveld nauw wordt betrokken;

Or. de

Amendement 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. moedigt Turkije ertoe aan een 
modern handvest van rechten goed te 
keuren dat geïnspireerd is op en de 
vergelijking kan doorstaan met de 
bestaande Europese en universele 
mensenrechtenbronnen, waaronder niet 
in het minst het EU-Handvest van de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 116
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt het belang van serene en 
constructieve betrekkingen tussen 
regering en oppositie als voorwaarde voor 
een effectief hervormingsproces; 
herinnert eraan dat een echt 
democratische en pluralistische 
samenleving te allen tijde moet steunen op 
de twee pijlers van regering en oppositie 
en op een voortdurende dialoog en 
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samenwerking tussen beide;

Or. en

Amendement 117
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de nieuwe grondwet 
de rechten van alle groepen en personen 
in Turkije moet handhaven en de 
scheiding der machten, de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht en volledig burgerlijk toezicht op 
het leger moet garanderen;

Or. en

Amendement 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. moedigt Turkije ertoe aan de 
opstelling van de grondwet te benutten als 
kans om een meer realistische en 
democratische identiteit te ontwikkelen 
die de volledige erkenning en gelijke 
participatie mogelijk maakt van al zijn 
etnische groepen zoals Koerden, Lazen, 
Çerkes, Roma, alevieten, Assyriërs, 
Arabieren, Grieken, Armeniërs, joden en 
anderen, naast de Turkse meerderheid; is 
van mening dat de huidige verwijzingen 
naar de Turkse identiteit in de grondwet 
niet in overeenstemming zijn met de 



AM\888692NL.doc 73/303 PE478.719v01-00

NL

diversiteit van de samenleving in Turkije 
en dat modern burgerschap niet-etnisch 
dient te zijn;

Or. en

Amendement 119
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beveelt aan in de nieuwe grondwet 
geen definitie van de Turkse etnische 
identiteit op te nemen omdat dit de 
bescherming van minderheden tegen 
discriminatie zou kunnen ondermijnen; 
benadrukt ook dat de nieuwe grondwet 
een duidelijke scheiding der machten in 
Turkije moet garanderen;

Or. en

Amendement 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is ingenomen met het besluit een 
gelijke vertegenwoordiging van alle 
politieke krachten in het Constitutionele 
bemiddelingscomité te waarborgen en met 
de toezegging de ontwerpprocedure te 
baseren op een ruime raadpleging van het 
maatschappelijk middenveld; wijst erop 
dat alle stakeholders aan een echte 
consensus op basis van compromissen 
moeten werken; dringt aan op een 
intensivering van het debat over de 
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hervorming van de grondwet op alle 
niveaus van de Turkse samenleving;

Or. en

Amendement 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de 
aanneming van de Wet inzake de 
Rekenkamer in december 2010, die voor 
een burgerlijk toezicht op de militaire 
uitgaven moet zorgen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
december 2010, die voor een burgerlijk 
toezicht op de militaire uitgaven moet 
zorgen;

7. schaart zich volledig achter het toezicht 
op het leger door democratische politieke 
instellingen; is derhalve verheugd over de 
aanhoudende inspanningen ter verbetering 
van het toezicht van de burgerregering op 
het militaire apparaat, met name de 
aanneming van de Wet inzake de 
Rekenkamer in december 2010, die voor 
een burgerlijk toezicht op de militaire 
uitgaven moet zorgen; 

Or. el
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Amendement 123
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
december 2010, die voor een burgerlijk 
toezicht op de militaire uitgaven moet 
zorgen;

7. is verheugd over aanhoudende 
inspanningen ter verdere verbetering van 
het toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
december 2010, die een burgerlijk toezicht 
op de militaire uitgaven garandeert; 
benadrukt evenwel dat het seculiere 
karakter van de strijdkrachten alsook hun 
operationele capaciteit verder moet 
worden gegarandeerd, gezien het belang 
van het NAVO-lidmaatschap van Turkije;

Or. en

Amendement 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
december 2010, die voor een burgerlijk 
toezicht op de militaire uitgaven moet 
zorgen;

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
december 2010, die voor een
parlementaire controle op de militaire 
uitgaven moet zorgen; dringt erop aan dat 
de rechtsbedeling voor de gendarmerie en 
de strijdkrachten onder burgerlijke 
jurisdictie wordt gebracht;
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Or. en

Amendement 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
december 2010, die voor een burgerlijk 
toezicht op de militaire uitgaven moet 
zorgen;

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
december 2010, die voor een burgerlijk 
toezicht op de militaire uitgaven moet 
zorgen; betreurt evenwel de negatieve 
effecten van de uitzonderingsbepaling 
(artikel 44) voor militaire uitgaven in de 
Wet inzake de Rekenkamer, die resulteert 
in een gebrek aan transparantie over een 
van de belangrijke begrotingsonderdelen 
van de staat, en meent dat de soortgelijke 
uitzondering voor het leger in de Wet 
inzake de Ombudsman blijk geeft van 
zwakke institutionele controle over het 
leger; 

Or. en

Amendement 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 

7. is verheugd over de aanhoudende 
inspanningen ter verbetering van het 
toezicht van de burgerregering op het 
militaire apparaat, met name de aanneming 
van de Wet inzake de Rekenkamer in 
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december 2010, die voor een burgerlijk 
toezicht op de militaire uitgaven moet 
zorgen;

december 2010, die voor een burgerlijk 
toezicht op de militaire uitgaven moet 
zorgen; vraagt dat het versterkte toezicht 
van de Rekenkamer op de legeruitgaven 
ten uitvoer wordt gelegd; vraagt dat er 
opnieuw burgerlijk toezicht op de 
gendarmerie en de militaire rechtbanken 
komt;

Or. en

Amendement 127
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering
en dat een dergelijke hervorming moet
leiden tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie; 
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

8. onderstreept dat verdere hervormingen 
van de rechterlijke macht, net zoals in alle 
kandidaat-EU-lidstaten, een prioriteit
moeten blijven in het huidige 
hervormingsproces, en dat de 
hervormingen moeten leiden tot de 
totstandbrenging van een moderne, 
efficiënte en volledig onafhankelijke 
rechterlijke macht in Turkije, die vrij is 
van politieke beïnvloeding en individuele 
rechten en vrijheden centraal stelt; toont 
zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie,
alsook over het besluit van het Ministerie 
van Justitie een directoraat-generaal voor 
de mensenrechten in te stellen; is ook 
verheugd over de inspanningen van de 
regering om een pakket gerechtelijke 
hervormingen door te voeren, waaronder 
een herziening van de strategie voor
gerechtelijke hervorming en het 
bijbehorende actieplan, met inspraak van 
alle betrokken partijen, zoals de orde van 
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advocaten en relevante ngo's;

Or. en

Amendement 128
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel; 
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie; 
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel een essentiële voorwaarde is 
om het streven van Turkije naar 
modernisering te laten slagen, en dat een 
dergelijke hervorming moet leiden tot een
in rechte en in feite modern, efficiënt, 
volledig onafhankelijk en onpartijdig 
rechtsstelsel dat alle burgers een eerlijke 
rechtsbedeling garandeert;

Or. en

Amendement 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel; 
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie; 
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel een essentiële voorwaarde is 
om het streven van Turkije naar 
modernisering te laten slagen, en dat een 
dergelijke hervorming moet leiden tot een 
modern, efficiënt, volledig onafhankelijk 
en onpartijdig rechtsstelsel dat alle burgers 
een eerlijke rechtsbedeling garandeert;

Or. en

Amendement 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een volledig onafhankelijk, onpartijdig, 
modern en efficiënt rechtsstelsel; toont 
zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
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aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen; is van mening dat de staat geen 
invloed mag uitoefenen in de taken die 
openbare aanklagers en rechters 
autonoom verrichten; meent dat burgers 
zich in rechtszaken in hun moedertaal 
moeten kunnen verdedigen;

Or. en

Amendement 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
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andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen; is verheugd over de inspanningen 
van de regering om de in 2009 
vastgestelde strategie voor gerechtelijke 
hervorming en het bijbehorende actieplan 
te herzien met inspraak van alle 
gerechtelijke stakeholders, de orde van 
advocaten en ngo's in deze sector;

Or. en

Amendement 132
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad), die als 
onafhankelijk orgaan vorm moet krijgen,
en inzake het Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;
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Or. en

Amendement 133
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (HRROA) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
moedigt de Turkse autoriteiten ertoe aan 
de resterende punten van zorg aan te 
pakken, zoals de wijze van verkiezing van 
de HRROA, de rol van het Ministerie van 
Justitie binnen de HRROA en de wijze 
waarop rechters en openbare aanklagers 
worden benoemd; wijst erop dat het nodig 
is verdere stappen te nemen om 
gerechtelijke toetsing mogelijk te maken 
van alle besluiten in eerste instantie van de 
Hoge Raad over bevorderingen, 
overplaatsing naar een andere plaats en 
disciplinaire sancties; is verheugd over het 
besluit van het Ministerie van Justitie een 
directoraat-generaal voor de 
mensenrechten in te stellen;

Or. en

Amendement 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

8. onderstreept dat de hervorming van het 
rechtsstelsel prioriteit moet hebben bij het 
streven van Turkije naar modernisering en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel;
toont zich in dit verband verheugd over de 
aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie;
is bezorgd dat de rol van de minister van 
Justitie in de Hoge Raad en de benoeming 
van rechters een negatief effect op de 
onafhankelijkheid kunnen hebben en 
vraagt dat de transparantie van en de 
gerechtelijke controle op de besluiten van 
de Hoge Raad worden gegarandeerd;
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties; is 
verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen;

Or. en

Amendement 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is verheugd over het besluit van het 
Ministerie van Justitie een directoraat-
generaal voor de mensenrechten in te 
stellen; toont zich eveneens verheugd over 
de aanneming van de wetgeving inzake de 
Hoge Raad van rechters en openbaar 
aanklagers (de Hoge Raad) en inzake het 
Grondwettelijk Hof in nauwe 
samenwerking met de Venetië-commissie; 
wijst erop dat het nodig is verdere stappen 
te nemen om gerechtelijke toetsing 
mogelijk te maken van alle besluiten in 
eerste instantie van de Hoge Raad over 
bevorderingen, overplaatsing naar een 
andere plaats en disciplinaire sancties;

Or. en

Amendement 136
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is bezorgd over het grote aantal 
arresten van het EHRM tegen Turkije 
waarin werd geoordeeld dat de Turkse 
rechterlijke macht schendingen van de 
mensenrechten hetzij niet had aangepakt, 
hetzij rechtstreeks had veroorzaakt; is 
verheugd dat er binnen het Ministerie van 
Justitie een directoraat-generaal voor de 
mensenrechten is ingesteld, dat 
voornamelijk tot taak dient te hebben 
schendingen van de mensenrechten te 
voorkomen, met name door de volledige 
en effectieve uitvoering van de arresten 
van het EHRM door Turkije;

Or. en
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Amendement 137
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de nieuwe 
wetgeving inzake het Grondwettelijk Hof 
deze gerechtelijke instantie de 
bevoegdheid moet geven om na te gaan of 
de Turkse wetten verenigbaar zijn met 
internationale overeenkomsten die 
Turkije heeft geratificeerd, zoals het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens;

Or. en

Amendement 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beschouwt het vonnis in de zaak 
Hrant Dink als een nieuw voorbeeld van 
de stelselmatige tekortkomingen in het 
Turkse rechtssysteem en de beperkingen 
van onderzoeken in Turkije, waardoor 
justitie en de rechtsbedeling niet alleen 
zwak zijn, maar ook deel uitmaken van 
het onrechtprobleem in plaats van de 
oplossing ervoor; onderstreept in dit 
verband dat het Europees Hof voor de 
rechten van de mens in 2010 heeft 
geoordeeld dat Turkije geen effectief 
onderzoek heeft gevoerd naar de moord 
op Dink; beschouwt dit proces als een test 
voor de rechtsstaat en voor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
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macht in Turkije en ook als een kans om 
klaarheid te brengen over de "diepe 
staat", criminelen en de betrokkenheid 
van hoge officieren bij de moord op Hrant 
Dink en eerde moorden op verscheidene 
andere journalisten;

Or. en

Amendement 139
Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

9. is verheugd dat de regering een pakket 
gerechtelijke hervormingen heeft 
aangekondigd; wijst er evenwel opnieuw 
op dat het bezorgd is dat de juridische 
procedurele normen nog steeds niet 
voldoende zijn verbeterd om een garantie 
te zijn voor het recht op een eerlijk en snel
proces, met inbegrip van onder meer het 
recht van toegang tot belastend 
bewijsmateriaal en processtukken in de 
eerste processtadia en voldoende
procedurele waarborgen voor elke 
verdachte; geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de buitensporige duur 
van het voorarrest, die momenteel tot tien 
jaar kan bedragen, wat de facto een 
strafoplegging zonder proces vormt; dringt 
er bij de Turkse grote nationale 
vergadering op aan de wetgeving, ook 
inzake het gebruik en de duur van het 
voorarrest, te hervormen overeenkomstig 
de normen van het EHRM en andere 
normen van de Raad van Europa; is van 
mening dat de assisenhoven met 
bijzondere bevoegdheden die lijken op die 
van de vroegere 
staatsveiligheidsrechtbanken ingaan 
tegen met het rechtvaardigheidsgevoel en 
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de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een 
eerlijk en tijdig proces, met inbegrip van
het recht van toegang tot belastend 
bewijsmateriaal in de eerste processtadia 
en voldoende waarborgen voor alle 
verdachten; geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de duur van het 
voorarrest, waardoor dit de facto met een 
strafoplegging zonder proces gelijk te 
stellen is; dringt er bij de Turkse grote 
nationale vergadering op aan de wetgeving 
zodanig te hervormen dat de maximale 
detentieperioden van het voorarrest in 
Turkije op één lijn worden gebracht met de 
gemiddelde dienovereenkomstige perioden 
in de Europese Unie;

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedures qua 
doeltreffendheid en normen nog niet 
voldoende zijn verbeterd om een garantie 
te zijn voor een eerlijk en tijdig proces; dit 
heeft negatieve gevolgen voor het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie; dringt erop aan dat de 
regering haar hervormingen voortzet en 
de antiterreurwet en het Turkse wetboek
van strafrecht hervormt, en met name de 
artikelen 125, 216, 301 en 314 van de 
antiterreurwet en de artikelen 6 en 7 van 
het wetboek van strafrecht; de ad-
hocdelegatie van het Parlement voor de 
waarneming van processen tegen 
journalisten in Turkije zal de 
ontwikkelingen blijven volgen1;

Or. en

                                               
1Iis verheugd over het ontwerp van wetgevingsinitiatief van het Ministerie van Justitie van 19 januari.
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Amendement 141
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder 
proces gelijk te stellen is; dringt er bij de 
Turkse grote nationale vergadering op 
aan de wetgeving zodanig te hervormen 
dat de maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedures nog niet 
voldoende zijn verbeterd om een garantie 
te zijn voor het recht op een eerlijk en 
tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn bezorgdheid over de duur 
van het voorarrest en moedigt de regering 
ertoe aan het toepassingsgebied van 
alternatieven te verruimen en de huidige 
wetgeving inzake het voorarrest te herzien, 
lering trekkend uit best practices in de
EU-lidstaten;

Or. en

Amendement 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 

9. wijst er opnieuw op dat het zeer bezorgd 
is dat de juridische procedurele normen 
nog niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
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van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft ook 
opnieuw uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de duur van het 
voorarrest, waardoor dit de facto met een 
strafoplegging zonder proces gelijk te 
stellen is; dringt er bij de Turkse grote 
nationale vergadering op aan de wetgeving 
zodanig te hervormen dat de maximale 
detentieperioden van het voorarrest in 
Turkije op één lijn worden gebracht met de 
gemiddelde dienovereenkomstige perioden 
in de Europese Unie;

Or. en

Amendement 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de buitensporige duur van het voorarrest,
die momenteel tot tien jaar kan bedragen,
waardoor dit de facto met een 
strafoplegging zonder proces gelijk te 
stellen is; dringt er bij de Turkse grote 
nationale vergadering op aan de wetgeving
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
EHRM over de uitzonderlijke aard van 
het voorarrest en de maximale 
detentieperioden van het voorarrest in 
Turkije op één lijn te brengen met de 
gemiddelde dienovereenkomstige perioden 
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in de Europese Unie;

Or. en

Amendement 144
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie; is in dit verband verheugd 
over de ontwerpwet die het Ministerie van 
Justitie heeft opgesteld en waarin een 
duidelijke lijst van criteria wordt 
vastgesteld waaraan moet worden voldaan 
om tot detentie te besluiten;

Or. en

Amendement 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie; wijst ook op de 
verplichting voor Turkije om strikt zijn 
verbintenis krachtens artikel 6 van het 
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 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
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van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie; is in dit verband verheugd 
over de lopende werkzaamheden van de 
Turkse regering om de wetgeving inzake 
detentieprocedures te hervormen;

Or. en

Amendement 147
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 



AM\888692NL.doc 93/303 PE478.719v01-00

NL

Europese Unie; Europese Unie; is verontrust over het 
grote aantal jeugdige gevangenen, dat 
oploopt tot 2 500 in de leeftijdsgroep van 
12 tot 18 jaar;

Or. en

Amendement 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie;

9. wijst er opnieuw op dat het bezorgd is 
dat de juridische procedurele normen nog 
niet voldoende zijn verbeterd om een 
garantie te zijn voor het recht op een eerlijk 
en tijdig proces, met inbegrip van het recht 
van toegang tot belastend bewijsmateriaal 
in de eerste processtadia en voldoende 
waarborgen voor alle verdachten; geeft 
uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over 
de duur van het voorarrest, waardoor dit de 
facto met een strafoplegging zonder proces 
gelijk te stellen is; dringt er bij de Turkse 
grote nationale vergadering op aan de 
wetgeving zodanig te hervormen dat de 
maximale detentieperioden van het 
voorarrest in Turkije op één lijn worden 
gebracht met de gemiddelde 
dienovereenkomstige perioden in de 
Europese Unie; is verheugd over de 
recente inspanningen van de Turkse 
regering om concrete en begrijpelijke 
criteria vast te stellen voor 
detentiebesluiten;

Or. en

Amendement 149
Norica Nicolai
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is verheugd over de inspanningen 
van de regering om het toepassingsgebeid 
van alternatieve maatregelen voor 
voorarrestprocedures te verruimen en de 
redenen voor besluiten over voorarrest 
concreter te definiëren; is verheugd over 
de resultaten van de wetgevings- en 
administratieve maatregelen die de 
afgelopen jaren zijn genomen om de 
werklast van justitie te verminderen, en 
moedigt de regering ertoe aan zich meer 
te concentreren op studies om dit 
probleem te verhelpen;

Or. en

Amendement 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. uit zijn bezorgdheid over het 
resultaat van de rechtszaak over de moord 
op journalist Hrant Dink;

Or. en

Amendement 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt dat bij de zogenaamde 
KCK-operaties sinds 2009 duizenden 
Koerdische politieke activisten zijn 
gearresteerd, onder wie zes mensen die 
later democratisch als parlementslid 
werden verkozen, zestien lokale 
burgemeesters in functie, tientallen 
gemeenteraadsleden en leidinggevende 
leden van de BDP (Partij voor vrede en 
democratie) en bestuursleden en 
regionale hoofden van de Vereniging voor 
de mensenrechten, en dat de operaties 
eind 2011 zijn uitgebreid tot Koerdische 
advocaten en journalisten, een 
academicus die de BDP advies gaf over de 
hervorming van de grondwet en een 
uitgever;

Or. en

Amendement 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt de Turkse regering, teneinde 
de aanslepende gerechtelijke achterstand 
aan te pakken, de regionale 
beroepshoven, die volgens de wet uiterlijk 
in juni 2007 operationeel hadden moeten 
zijn, zo spoedig mogelijk operationeel te 
maken, en zich daartoe te concentreren op 
het opleiden van rechters;

Or. en

Amendement 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
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Scholz, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. benadrukt het recht van elke burger 
om zich in rechtszaken te verdedigen en 
herinnert aan de verantwoordelijkheid 
van de staat om de toegang tot 
rechtsbijstand te garanderen; herinnert er 
ook aan dat advocaten burgerrechtelijke 
en strafrechtelijke immuniteit genieten 
voor relevante verklaringen die zij te 
goeder trouw maken in schriftelijke of 
mondelinge pleidooien of wanneer zij 
beroepsmatig voor een rechtbank, hof of 
andere gerechtelijke of 
bestuursrechtelijke instantie verschijnen; 
vraagt Turkije ervoor te zorgen dat 
advocaten al hun beroepstaken vrij van 
intimidatie, belemmeringen, pesterijen of 
ongepaste inmenging kunnen verrichten;

Or. en

Amendement 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 

10. is nog steeds van mening dat het 
onderzoek naar beweerde plannen voor het 
plegen van een staatsgreep, zoals de zaken
"Ergenekon" en "Sledgehammer", een 
kans zijn in het democratiseringsproces; 
onderstreept dat tijdens de lopende 
processen blijk moet worden gegeven van 
de kracht en de juiste, onafhankelijke, 
onpartijdige en transparante werking van 
de Turkse democratische instellingen en 
het rechtsapparaat en van het feit dat zij 
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inzetten; zich vastberaden en onvoorwaardelijk voor 
de eerbiediging van de fundamentele 
rechten inzetten;

Or. en

Amendement 155
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste,
onafhankelijke, onpartijdige en
transparante werking van de Turkse
democratische instellingen en het
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten;

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde complotten voor het plegen van 
een staatsgreep, zoals de zaken
"Ergenekon" en "Sledgehammer", blijk 
moet worden gegeven van de kracht,
transparantie en van de Turkse 
rechtsapparaat;

Or. en

Amendement 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
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democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten;

democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten, wat momenteel niet het geval is; 
is bezorgd over de beschuldigingen over 
het gebruik van onsamenhangende 
bewijzen tegen de beklaagden in deze 
zaken; benadrukt dat, opdat deze zaken 
een echte kans kunnen vormen voor de 
consolidering van de rechtsstaat in 
Turkije, deze beschuldigingen op 
onafhankelijke en geloofwaardige wijze 
moeten worden onderzocht en dat de 
rechten van de beklaagden volledig 
moeten worden gegarandeerd; vraagt de 
Commissie bovengenoemde zaken op de 
voet te volgen en haar bevindingen 
gedetailleerd openbaar te maken in een 
aanhangsel bij haar voortgangsverslag 
2012;

Or. en

Amendement 157
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en 
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten;

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en 
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten
inzetten; stelt vast dat deze specifieke 
zaken in wezen een aanval tegen het leger 
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en tegen het secularisme zijn;

Or. nl

Amendement 158
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten;

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten; is bezorgd over de 
beschuldigingen over het gebruik van 
onsamenhangende bewijzen tegen de 
beklaagden in deze zaken; benadrukt dat, 
opdat deze zaken een echte kans kunnen 
vormen voor de consolidering van de 
rechtsstaat in Turkije, deze 
beschuldigingen naar behoren en effectief 
moeten worden onderzocht en dat de 
rechten van de beklaagden volledig 
moeten worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 159
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten;

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten; uit in dit verband zijn 
bezorgdheid over het gerechtelijk 
onderzoek dat is ingesteld om de 
parlementaire immuniteit van de heer 
Kemal Kılıçdaroğlu, de leider van de 
grootste oppositiepartij, op te heffen;

Or. en

Amendement 160
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten;

10. onderstreept dat bij het onderzoek naar 
beweerde plannen voor het plegen van een 
staatsgreep, zoals de zaken "Ergenekon" en
"Sledgehammer", blijk moet worden 
gegeven van de kracht en de juiste, 
onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante werking van de Turkse 
democratische instellingen en het 
rechtsapparaat en van het feit dat zij zich 
vastberaden en onvoorwaardelijk voor de 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
inzetten; onderstreept in dit verband dat 
het onderzoek tegen Kemal Kılıçdaroğlu, 
de leider van de grootste oppositiepartij 
(CHP), kan worden beschouwd als een 
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schending van de vrijheid van 
meningsuiting en een poging om de 
oppositie het zwijgen op te leggen;

Or. en

Amendement 161
Geoffrey Van Orden
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vraagt de Turkse regering, 
teneinde de aanslepende gerechtelijke 
achterstand aan te pakken, de regionale 
beroepshoven, die volgens de wet uiterlijk 
in juni 2007 operationeel hadden moeten 
zijn, zo spoedig mogelijk operationeel te 
maken, en zich daartoe te concentreren op 
het opleiden van rechters;

Or. en

Amendement 162
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. uit zijn bezorgdheid over het 
recentste vonnis in de zaak Dink en 
benadrukt hoe belangrijk is dat de moord 
op Hrant Dink grondig wordt onderzocht 
en dat alle schuldigen voor de rechter 
worden gebracht;

Or. en
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Amendement 163
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is bezorgd over de lopende 
processen tegen en de lange voorarresten 
van leden van oppositiepartijen in de 
Turkse grote nationale vergadering, met 
name de Partij voor vrede en ontwikkeling 
(BDP) en de Republikeinse Volkspartij 
(CHP), die een inmenging in wettige 
politieke activiteiten en het recht op 
politieke vereniging en participatie 
vormen;

Or. en

Amendement 164
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vraagt om een herziening van de 
antiterrorismewet (Wet nr. 3713) en het 
Turkse strafwetboek, waarin terreur en 
illegale propaganda momenteel zo ruim 
gedefinieerd zijn dat ruime interpretaties 
en misbruik mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste 
obstakels voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

Schrappen

Or. en

Amendement 166
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van
schendingen van de mensenrechten of die
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving;
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste 
obstakels voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

11. neemt met bezorgdheid nota van de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die schendingen van de 
mensenrechten of andere zaken waarover 
het publiek zich ongerust maakt, aan de 
orde brengen;

Or. en
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Amendement 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

11. acht de praktijk onaanvaardbaar van 
het strafrechtelijk vervolgen van 
journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

Or. nl

Amendement 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de onvoorwaardelijke bescherming 
van de mensenrechten in Turkije en 
betreurt de buitensporige beperkingen van 
de vrijheid van meningsuiting, vereniging 
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vergadering; en vergadering;

Or. en

Amendement 169
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van verdedigers van de mensenrechten en 
journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering; verzoekt Turkije geweld 
tegen verdedigers van de mensenrechten 
en journalisten objectief en grondig te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 170
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten, kranten en cartoonisten
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schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

die bewijzen leveren van schendingen van 
de mensenrechten of die andere zaken in 
het algemeen belang aan de orde stellen als 
bijdrage aan het debat van een pluriforme 
samenleving; beschouwt de 
strafbaarstelling van meningen als een van 
de grootste obstakels voor de bescherming 
van de mensenrechten in Turkije en 
betreurt de buitensporige beperkingen van 
de vrijheid van meningsuiting, vereniging 
en vergadering;

Or. nl

Amendement 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering; neemt met bezorgdheid 
kennis van het OVSE-rapport, dat wordt 
onderbouwd door cijfers van het Freedom 
for Journalists Platform, dat het aantal 
gedetineerde journalisten tussen de 57 en 
64 schat; 

Or. it
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Amendement 172
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering; verzoekt de Turkse 
autoriteiten om de vrijlating van uitgever 
en mensenrechtenactivist Ragip Zarakolu, 
die gearresteerd en opgesloten is wegens 
het uitgeven van boeken over de 
Armeense genocide en de rechten van het 
Koerdische volk;

Or. en

Amendement 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 

11. uit opnieuw zijn bezorgdheid over de 
praktijk van het strafrechtelijk vervolgen 
van journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten of die 
andere zaken in het algemeen belang aan 
de orde stellen als bijdrage aan het debat 
van een pluriforme samenleving; 



PE478.719v01-00 108/303 AM\888692NL.doc

NL

beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste obstakels 
voor de bescherming van de 
mensenrechten in Turkije en betreurt de 
buitensporige beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering; wijst erop dat Turkije de 
tweede plaats in de wereld inneemt voor 
wat betreft het aantal gedetineerde 
journalisten;

Or. fr

Amendement 174
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Turkse regering om 
een herziening van de definitie van 
terreur in de antiterreurwet, ter 
voorkoming van een te ruime toepassing 
van deze wet, met als gevolg dat de 
grondrechten in het gedrang worden 
gebracht, met name de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid;

Or. en

Amendement 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
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pluriforme samenleving een waarachtige 
vrijheid van meningsuiting vereist is; 
onderstreept dat er dringend een 
herziening nodig is van de wetgeving 
waarbij disproportioneel hoge boetes zijn 
ingesteld voor de media – die in sommige 
gevallen hebben geleid tot sluiting van 
media en in vele gevallen tot zelfcensuur 
door journalisten of hun redacteuren – en 
van wet 5651/2007 inzake het internet, 
waarbij de vrijheid van meningsuiting 
wordt ingeperkt en het recht van de 
burgers op toegang tot informatie wordt 
beknot en op grond waarvan websites in 
disproportionele mate en voor een 
disporportionele duur kunnen worden 
verboden; is in verband hiermee tevreden 
met de erkenning door commissaris Füle 
van internetvrijheid als onderdeel van de 
Kopenhagencriteria;

Or. en

Amendement 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan dat de lopende 
processen tegen journalisten worden 
gevoerd op transparante wijze, met 
eerbiediging van de rechtsstaat en in 
adequate omstandigheden, bijvoorbeeld 
behoorlijke locaties voor het type van 
hoorzittingen dat wordt gehouden, de 
verdeling van accurate manuscripten aan 
de gedetineerden en 
informatieverstrekking aan de 
journalisten over de tenlasteleggingen
tegen de betrokkenen, om ervoor te zorgen 
dat de omstandigheden van het proces 
geen negatieve gevolgen hebben voor de 
uitspraak; is uiterst bezorgd door de 
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omstandigheden waarin de gedetineerde 
journalisten worden vastgehouden; 
betreurt het feit dat er geen exacte cijfers 
beschikbaar zijn over het aantal 
journalisten dat wordt vastgehouden en 
het aantal zaken dat momenteel tegen 
journalisten is geopend, alsmede de 
rechtsgronden hiervoor en verzoekt de 
Turkse autoriteiten deze informatie ter 
beschikking te stellen van het publiek;

Or. en

Amendement 177
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt in verband hiermee het 
feit dat het aantal nieuwe verzoeken bij 
het Europees Hof voor de rechten van de 
mens toeneemt en moedigt Turkije aan 
verdere stappen te ondernemen om een 
einde te maken aan de schending van de 
door het Hof gegarandeerde rechten;

Or. en

Amendement 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 

Schrappen
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politie en magistraten te scholen; toont 
zich in dit verband verheugd over het 
besluit rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

Or. en

Amendement 179
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont 
zich in dit verband verheugd over het 
besluit rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. is bezorgd door de ruime 
interpretatiemarge die wordt gelaten en de 
ruimte toepassing die mogelijk wordt 
gemaakt door de Turkse 
antiterrorismewet en het Turkse 
strafwetboek, met name in gevallen waar 
lidmaatschap van een terroristische 
organisatie niet bewezen is en een 
handeling of verklaring wordt geacht de 
doelen van een terroristische organisatie 
te dienen; vraagt Turkije de verplichtingen 
in verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en door 
te voorzien in een systematische opleiding 
en bewustmaking van zijn politie, rechters
en aanklagers met betrekking tot het 
verschil tussen de misdaad van terrorisme 
en lidmaatschap van een 
misdaadorganisatie enerzijds en 
handelingen die onder de bescherming 
vallen van de rechten op vrijheid van 
gedachte, meningsuiting, vereniging en 
vergadering anderzijds, overeenkomstig 
de rechtspraak van het Europees Hof voor 
de rechten van de mens; toont zich in dit 
verband verheugd over het besluit rechters 
en aanklagers een interne opleiding te 
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bieden over vrijheid van meningsuiting en 
persvrijheid en over de fundamentele rol 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens;

Or. en

Amendement 180
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
voortdurende meldingen van foltering en 
mishandeling in politiekantoren en 
gevangenissen, het buitensporige gebruik 
van geweld door politieagenten bij 
demonstraties en het gebrek aan 
vooruitgang met betrekking tot het voor 
de rechter brengen van 
overheidsambtenaren wegens 
vermoedelijke 
mensenrechtenschendingen; vraagt 
Turkije de verplichtingen in verband met 
de mensenrechten in dit opzicht strikt na te 
leven door de betreffende wetgeving te 
wijzigen en zijn politie en magistraten te 
scholen; toont zich in dit verband verheugd 
over het besluit rechters en aanklagers een 
interne opleiding te bieden over vrijheid 
van meningsuiting en persvrijheid en over 
de fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

Or. en

Amendement 181
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont 
zich in dit verband verheugd over het 
besluit rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. is tevreden met de vastberaden 
inspanningen van Turkije de 
verplichtingen in verband met de 
mensenrechten na te leven door de
bepalingen van de desbetreffende
wetgeving te herzien en voort te gaan met 
de aan de gang zijnde opleiding van zijn 
politie en magistraten; toont zich verheugd 
over het besluit rechters en aanklagers een 
interne opleiding te bieden over vrijheid 
van meningsuiting en persvrijheid;

Or. en

Amendement 182
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont 
zich in dit verband verheugd over het 
besluit rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen, 
namelijk de antiterreurwet die gebruikt is 
om een massa gevallen te dekken waar 
geen sprake van terrorisme is en om de 
beteugeling van de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid in 
Turkije te verbergen;

Or. en

Amendement 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen, haar 
aan te passen aan de normen van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens (EVRM) en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

Or. en

Amendement 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; en door 
een effectief mechanisme in te stellen 
voor klachten over de politie, dat kan 
functioneren overeenkomstig de vijf 
principes die zijn vastgesteld in de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens inzake doeltreffend 
onderzoek, namelijk onafhankelijkheid, 
adequaatheid, promptheid, publieke 
controle en betrokkenheid van de 
slachtoffers;toont zich in dit verband 
verheugd over het besluit rechters en 
aanklagers een interne opleiding te bieden 
over vrijheid van meningsuiting en 
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persvrijheid en over de fundamentele rol 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens;

Or. en

Amendement 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens; verlangt 
bijkomende maatregelen ter verbetering 
van de rechtstreekse toegang tot de 
Turkse rechtbanken voor individuele 
burgers die hun rechten willen 
verdedigen, om het aantal zaken te 
verminderen dat aanhangig wordt 
gemaakt bij het Europees Hof voor de 
rechten van de mens in Straatsburg;

Or. en

Amendement 186
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens; dringt er bij 
de autoriteiten op aan de talrijke 
uitspraken van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens over schendingen 
van het recht op een eerlijk proces en de 
vrijheid van meningsuiting in Turkije uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

12. vraagt Turkije de verplichtingen in 
verband met de mensenrechten in dit 
opzicht strikt na te leven door de 
betreffende wetgeving te wijzigen en zijn 
politie en magistraten te scholen; toont zich 
in dit verband verheugd over het besluit 
rechters en aanklagers een interne 
opleiding te bieden over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens; moedigt de 
regering aan tot een versnelling van het 
proces voor de bekrachtiging van de 
amendementen inzake de vrijheid van 
meningsuiting in het recente 
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hervormingspakket voor het gerecht dat in 
januari 2012 is aangekondigd en waarvan 
wordt verwacht dat dit het probleem zal 
oplossen van de disproportionele 
gerechtelijke procedures tegen politici als 
Kemal Kilicdaroglu;

Or. en

Amendement 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt ten zeerste het feit dat het 
aantal vervolgingen tegen journalisten 
toeneemt en onderstreept het feit dat vrije, 
pluriforme media, inclusief een vrij 
internet, een essentiële bijdrage leveren 
aan het debat van een pluriforme 
maatschappij; beschouwt de 
strafbaarstelling van meningen als een 
van de grootste belemmeringen voor de 
bescherming van de mensenrechten in 
Turkije en betreurt de disproportionele 
beperking van de vrijheden van 
meningsuiting, vereniging en 
vergadering;

Or. en

Amendement 189
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. moedigt de regering aan de door de 
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Raad van Europa en de EU ondersteunde 
projecten op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting uit te voeren; is 
tevreden met de inspanningen van de 
regering om een actieplan voor de vrijheid 
van meningsuiting op te stellen dat 
gericht is op een herziening van de 
wetgeving, de verstrekking van meer 
opleidingsinstrumenten aan de leden van 
het gerecht en een vergroting van het 
bewustzijn wat de vrijheid van 
meningsuiting betreft, op basis van het 
EVRM en de uitspraken van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens; spreekt 
zijn steun uit voor de pas ingestelde 
procedure inzake de individuele adiëring 
door burgers van het grondwettelijk hof 
wegens schending van een door de 
grondwet beschermd individueel recht of 
mensenrecht dat in het toepassingsgebied 
valt van het EVRM en de aanvullende 
protocollen hierbij, waarbij Turkije partij 
is;

Or. en

Amendement 190
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept het feit dat definities 
van terrorisme die te ruim en alomvattend 
zijn, kunnen leiden tot 
ongerechtvaardigde reacties en dringt er 
daarom bij de Turkse regering op aan de 
antiterreurwet bij wijze van prioriteit te 
herzien;

Or. en
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Amendement 191
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. maakt zich ernstig zorgen door het 
besluit van het Turkse gerecht een 
onderzoek te starten tegen de heer Kemal 
Kılıçdaroğlu, leider van Turkijes 
belangrijkste oppositiepartij, de 
Republikeinse Volkspartij (CHP), wegens 
opmerkingen die hij heeft gemaakt over 
de zaak van CHP-leden die verkozen zijn 
in het parlement; betreurt het gebrek aan 
terughoudendheid waarvan de aanklagers 
blijk geven door deze zaak te starten; 
waarschuwt dat dergelijke 
disproportionele acties van het gerecht 
een verstarrend effect kunnen hebben op 
de vrijheid van meningsuiting in Turkije 
en de democratische mededinging tussen 
politieke partijen kunnen verstoren;

Or. en

Amendement 192
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is tevreden met het besluit rechters 
en aanklagers interne opleiding te 
verstrekken over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens; merkt 
evenwel op dat Turkije nog geen adequate 
lessen heeft getrokken uit een groot 
aantal uitspraken van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens die voor 
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Turkije ongunstig zijn; benadrukt in 
verband hiermee ook het feit dat de 
uitvoering van de besluiten van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens door Ankara systematisch moet 
worden gecontroleerd;

Or. en

Amendement 193
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. maakt zich ernstig zorgen door het 
besluit van het Turkse gerecht een 
onderzoek te starten tegen de heer Kemal 
Kılıçdaroğlu, leider van Turkijes 
belangrijkste oppositiepartij, de 
Republikeinse Volkspartij (CHP), wegens 
verklaringen die hij heeft afgelegd; 
benadrukt het feit dat, als 
parlementsleden hun taken moeten 
uitvoeren onder dreiging van vervolging, 
democratie, vrijheid van meningsuiting en 
persvrijheid niet kunnen worden 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de bepalingen in 
de Turkse antiterreurwetgeving en artikel 
220 van het Turkse strafwetboek een erg 
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ruime interpretatiemarge laten, met name 
in gevallen waar lidmaatschap van een 
terroristische organisatie niet bewezen is 
en een handeling of verklaring kan 
worden geacht de doelen van een 
terroristische organisatie te dienen; 
verzoekt de Turkse autoriteiten 
wetgevingsmaatregelen te nemen en 
rekening te houden met de rechtspraak 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens (Güzel en Özer vs Turkije, 
uitspraak van 6 juli 2010), aanbeveling 
nr. 1426 (1999) van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa 
("European democracies facing up to 
terrorism") en de richtsnoeren van het 
ministercomité van de Raad van Europa 
inzake mensenrechten en de strijd tegen 
het terrorisme (11 juli 2002); 

Or. en

Amendement 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 

Schrappen
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betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

Or. en

Amendement 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

13. moedigt de Turkse regering aan de 
vrijheid van meningsuiting en 
pluriformiteit van de media op geen enkele 
manier te belemmeren en betreurt het feit 
dat op dit gebied geen vooruitgang wordt 
geboekt; verzoekt de Turkse wetgever alle 
wetten in te trekken die de vrijheid van 
meningsuiting beperken, met name artikel 
301 van het strafwetboek ("belediging van 
de Turkse identiteit"), artikel 7, lid 2, van 
de antiterreurwet ("maken van 
propaganda voor een terroristische 
organisaties") en artikel 220, lid 6, van 
het strafwetboek ("begaan van een 
misdaad namens een illegale 
organisatie"), artikel 220, lid 7, van het 
strafwetboek ("wetens en willens helpen 
en bijstaan van een illegale organisatie") 
en artikel 220, lid 8, van het strafwetboek 
("maken van propaganda voor een 
organisatie of haar doelstellingen"), om 
te voorkomen dat deze worden gebruikt 
om de vrijheid van meningsuiting en 
vreedzame vergadering en vereniging te 
beperken, en ze aan te passen aan de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens. betreurt het feit dat 
Turkije momenteel het land is met het op 
één na hoogste aantal gearresteerde 
journalisten en medewerkers van de 
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media, na China; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;
herinnert eraan dat zowel vrijheid van 
meningsuiting als pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een waarachtige 
vrijheid van meningsuiting vereist is;

Or. en

Amendement 197
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en vrije media de basis zijn 
van een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving; onderstreept het 
feit dat de wetgeving die momenteel de 
vrijheid van de media en het internet 
beperkt, dringend moet worden herzien;
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toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

Or. en

Amendement 198
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; herinnert eraan dat de vrijheid 
van meningsuiting niet alleen geldt voor 
informatie of ideeën die gunstig worden 
onthaald of die worden beschouwd als 
ongevaarlijk, maar ook, in het kader van 
het EVRM, voor diegene die de staat of 
welk deel van de bevolking ook beledigen, 
schokken of storen ("offend, shock or 
disturb the State or any sector of the 
population");onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

Or. en
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Amendement 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; betreurt het feit dat een aantal 
wetten, zoals de artikelen 301, 318 en 220, 
lid 6, in combinatie met artikel 314, lid 2, 
de artikelen 285 en 288 van het
strafwetboek, de artikelen 6 en 7, lid 2, 
van de antiterreurwet en wet 5651/2007 
inzake het internet, de vrijheid van 
meningsuiting nog altijd beperken;
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;

Or. en

Amendement 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
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pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
afschaffing van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

Or. en

Amendement 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van
disproportionele omvang en duur;

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
afschaffing van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en 
afschaffing van wet 5651/2007 inzake 
internet, die de vrijheid van meningsuiting 
inperkt, een beknotting betekent van de 
rechten van de burgers op toegang tot 
informatie en mogelijkheden biedt tot het 
een verbod op websites van 
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disproportionele omvang en duur;

Or. en

Amendement 202
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur;

13. herinnert eraan dat de vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische, vrije en 
pluriforme samenleving een werkelijke 
vrijheid van meningsuiting een absolute 
vereiste is; onderstreept dat het 
buitengewoon urgent is over te gaan tot 
herziening van wetgeving die voorziet in 
disproportioneel hoge boetes voor de 
media – hetgeen in sommige gevallen tot 
sluiting, zelfcensuur door journalisten of 
hun redacteuren heeft geleid – en van wet 
5651/2007 inzake internet, die de vrijheid 
van meningsuiting inperkt, een beknotting 
betekent van de rechten van de burgers op 
toegang tot informatie en mogelijkheden 
biedt tot het een verbod op websites van 
disproportionele omvang en duur; is 
tevreden met de ontwerpwet die is 
opgesteld door het ministerie van Justitie, 
waarmee een eind wordt gemaakt aan de 
uitzendverboden voor televisiezenders;

Or. en

Amendement 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij Turkije op aan zijn 
verplichtingen inzake mensenrechten in 
dit opzicht strikt na te komen, door zijn 
wetgeving op dit gebied te wijzigen en zijn 
politie en magistraten op te leiden; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is 
beperkingen van de grondrechten aan te 
pakken in de ruimere context van de 
rechtsstaat, zowel wat de formulering als 
wat de toepassing van de wet betreft; is in 
verband hiermee tevreden met het besluit 
rechters en aanklagers interne opleiding 
te verstrekken over vrijheid van 
meningsuiting en persvrijheid en over de 
fundamentele rol van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

Or. en

Amendement 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste 
belemmeringen voor de bescherming van 
de mensenrechten in Turkije; betreurt de 
disproportionele beperkingen van de 
vrijheid van meningsuiting, vereniging en 
vergadering en bijgevolg de onwettige 
vervolgingen van journalisten, schrijvers, 
uitgevers, academici, verdedigers van de 
mensenrechten, vreedzame betogers en 
activisten en leden van Koerdische 
politieke partijen en verenigingen; dringt 
er bij de Turkse autoriteiten op aan hun 
verplichtingen inzake mensenrechten in 
dit opzicht strikt na te komen, door de 
wetgeving op dit gebied te wijzigen en 
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politie en magistraten op te leiden;

Or. en

Amendement 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. onderstreept het feit dat het 
bezorgd is door het misbruik van de 
antiterrorismewetten voor de politiek 
gemotiveerde vervolging van critici, 
journalisten en leden van de oppositie, 
zonder in een vrij en eerlijk proces te 
bewijzen dat de beschuldigingen tegen 
hen gefundeerd zijn;

Or. en

Amendement 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken 
vroegtijdig in het onderhandelingsproces 
aan de orde worden gesteld, waarbij de 
desbetreffende hoofdstukken op basis van 
duidelijke en nauwkeurige actieplannen 
worden geopend, terwijl deze 
hoofdstukken als laatste op grond van 
volledig overtuigende positieve resultaten 

Schrappen
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worden gesloten; is van oordeel dat, 
gezien het grote belang van de voortgang 
van de hervorming van het rechtsstelsel in 
Turkije en de volledige eerbiediging van 
de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, met name de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid, 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk 
zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 
inzake justitie en fundamentele rechten;

Or. en

Amendement 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken 
vroegtijdig in het onderhandelingsproces 
aan de orde worden gesteld, waarbij de 
desbetreffende hoofdstukken op basis van 
duidelijke en nauwkeurige actieplannen 
worden geopend, terwijl deze 
hoofdstukken als laatste op grond van 
volledig overtuigende positieve resultaten 
worden gesloten; is van oordeel dat, 
gezien het grote belang van de voortgang 
van de hervorming van het rechtsstelsel in 
Turkije en de volledige eerbiediging van 
de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, met name de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid, 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk 
zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 
inzake justitie en fundamentele rechten;

Schrappen
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Or. en

Amendement 208
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is 
van oordeel dat, gezien het grote belang 
van de voortgang van de hervorming van 
het rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 
inzake justitie en fundamentele rechten;

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten;

Or. en

Amendement 209
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
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benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende
positieve resultaten worden gesloten; is 
van oordeel dat, gezien het grote belang 
van de voortgang van de hervorming van 
het rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 inzake 
justitie en fundamentele rechten;

benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken
worden gesloten, wanneer positieve 
resultaten op het gebied in kwestie zijn 
vastgesteld; is van oordeel dat, gezien het 
grote belang van de voortgang van de 
hervorming van het Turkse rechtsstelsel, 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
ter realisering van het screeningverslag 
over hoofdstuk 23 inzake justitie en 
fundamentele rechten;

Or. en

Amendement 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 
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voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 inzake 
justitie en fundamentele rechten;

voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de scheiding der 
machten, de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn voor de opening van
hoofdstuk 23 inzake justitie en 
fundamentele rechten; verzoekt de 
Commissie ook stappen te overwegen die 
kunnen leiden tot opening van hoofdstuk 
24 inzake justitie en binnenlandse zaken;

Or. en

Amendement 211
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 
voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 inzake 

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 
voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting, de 
godsdienstvrijheid en de persvrijheid, 
hernieuwde inspanningen noodzakelijk zijn 
ter realisering van het screeningverslag 
over hoofdstuk 23 inzake justitie en 
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justitie en fundamentele rechten; fundamentele rechten;

Or. el

Amendement 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 
voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 inzake 
justitie en fundamentele rechten;

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 
voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 inzake 
justitie en fundamentele rechten; is voorts 
van mening dat hoofdstuk 24 inzake 
justitie, vrijheid en veiligheid moet 
worden geopend om de hervorming van 
het gerecht op transparante wijze te 
verbeteren en te versnellen en om ervoor 
te zorgen dat de hervorming met EU-
assistentie wordt voortgezet;

Or. en
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Amendement 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 
voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen 
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 inzake 
justitie en fundamentele rechten;

14. betuigt zijn steun aan de nieuwe 
benadering van de Commissie die inhoudt 
dat zaken in verband met gerechtelijke 
instanties en fundamentele rechten en met 
Justitie en Binnenlandse Zaken vroegtijdig 
in het onderhandelingsproces aan de orde 
worden gesteld, waarbij de desbetreffende 
hoofdstukken op basis van duidelijke en 
nauwkeurige actieplannen worden 
geopend, terwijl deze hoofdstukken als 
laatste op grond van volledig overtuigende 
positieve resultaten worden gesloten; is van 
oordeel dat, gezien het grote belang van de 
voortgang van de hervorming van het 
rechtsstelsel in Turkije en de volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, hernieuwde inspanningen
noodzakelijk zijn ter realisering van het 
screeningverslag over hoofdstuk 23 inzake 
justitie en fundamentele rechten; verzoekt 
de Commissie dit screeningverslag toe te 
zenden aan het Europees Parlement, de 
regering en het parlement van Republiek
Turkije, de secretaris-generaal van de 
Raad van Europa en de voorzitter van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens;

Or. en

Amendement 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is tevreden met de ratificatie door 
Turkije op 27 september 2011 van het 
Facultatieve Protocol bij het Verdrag
tegen foltering;

Or. en

Amendement 215
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij Turkije op aan het 
recht te erkennen op gewetensbezwaren 
tegen verplichte militaire dienst, 
overeenkomstig de uitspraak van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens in de zaak Erçep vs Turkije, en 
neemt met bezorgdheid kennis van het feit 
dat de uitspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens van 2006 in 
de zaak Ulke vs Turkije, waarbij de 
vaststelling wordt gevorderd van 
wetgeving ter voorkoming van de 
herhaalde vervolging van 
gewetensbezwaarden wegens hun 
weigering om militaire dienst te 
verrichten, niet is uitgevoerd;

Or. en

Amendement 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is ernstig bezorgd door de politieke 
blokkering van 18 
onderhandelingshoofdstukken, met name 
de hoofdstukken 22, 23 en 24, 
respectievelijk over regionaal beleid, de 
rechterlijke macht en fundamentele 
rechten en justitie, vrijheid en veiligheid, 
terwijl het Turkse beleid gedomineerd 
wordt door constitutionele en 
gerechtelijke hervormingen, Europese 
normen op dit gebied de koers moeten 
bepalen en de EU en Turkije 
onderhandelen over een 
overnameovereenkomst; dringt er op dit 
punt bij de lidstaten op aan een nieuwe 
politieke impuls te geven om de bestaande 
politieke bokkering te overwinnen en de 
hoofdstukken 22, 23 en 24 van de 
onderhandelingen te openen;

Or. en

Amendement 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 
die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden;

15. moedigt Turkije aan een proces te 
starten van decentralisering en zinvol 
lokaal bestuur, om te voorzien in de 
behoeften van de diverse segmenten van 
zijn bevolking; beveelt Turkije aan het 
gebruik van andere talen dan Turks in 
overheidsdiensten en de administratie toe 
te staan en zijn voorbehoud ten aanzien 
van de uitvoering van het Europees 
Handvest van lokaal zelfbestuur op te 
heffen; is verheugd over de vooruitgang 
bij de ontwikkeling van een brede strategie 
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en een actieplan inzake 
corruptiebestrijding; onderstreept dat er 
behoefte is aan verdere vooruitgang bij de 
wetgeving en algemene maatregelen tegen 
corruptie en dringt aan op een vergroting 
van de personeelssterkte en 
onafhankelijkheid van de instellingen die 
zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden;

Or. en

Amendement 218
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 
die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden;

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding 
en bij de uitvoering van bijna alle 
aanbevelingen in de evaluatieverslagen 
van de GRECO (Groupe d'États contre la 
corruption, Groep van staten tegen 
corruptie) van 2005; onderstreept dat er 
behoefte is aan verdere vooruitgang bij de 
wetgeving en algemene maatregelen tegen 
corruptie en dringt aan op een vergroting 
van de personeelssterkte en 
onafhankelijkheid van de instellingen die 
zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden; verzoekt de regering de 
resterende GRECO-aanbevelingen inzake 
"strafbare feiten overeenkomstig het 
Verdrag inzake de strafrechtelijke 
bestrijding van corruptie" en 
"transparantie van de partijfinanciering" 
uit te voeren;

Or. en
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Amendement 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding;
onderstreept dat er behoefte is aan 
verdere vooruitgang bij de wetgeving en 
algemene maatregelen tegen corruptie en 
dringt aan op een vergroting van de 
personeelssterkte en onafhankelijkheid van 
de instellingen die zich met de 
corruptiebestrijding bezighouden;

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding;
moedigt Turkije aan zijn inspanningen 
om de wetgeving inzake corruptie aan te 
passen aan de aanbevelingen van de 
GRECO, af te ronden en dringt aan op een 
vergroting van de personeelssterkte en 
onafhankelijkheid van de instellingen die 
zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden;

Or. en

Amendement 220
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 
die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden;

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 
die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden; benadrukt het feit dat de 
grensoverschrijdende effecten van 
internationale misdaadnetwerken het 
nodig maken de samenwerking tussen de 
EU en Turkije bij de bestrijding van de 
georganiseerd misdaad op te voeren;
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Or. en

Amendement 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 
die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden;

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 
die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden; moedigt Turkije aan zijn 
inspanningen om de wetgeving inzake 
corruptie aan te passen aan de 
aanbevelingen van de GRECO, af te 
ronden;

Or. en

Amendement 222
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 

15. is verheugd over de vooruitgang bij de 
ontwikkeling van een brede strategie en 
een actieplan inzake corruptiebestrijding; 
onderstreept dat er behoefte is aan verdere 
vooruitgang bij de wetgeving en algemene 
maatregelen tegen corruptie en dringt aan 
op een vergroting van de personeelssterkte 
en onafhankelijkheid van de instellingen 
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die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden;

die zich met de corruptiebestrijding 
bezighouden; stelt vast dat Turkije met een 
4,4 op de Corruption Perceptions Index 
van Transparency International nog 
steeds een zware onvoldoende scoort;

Or. nl

Amendement 223
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt aan op een volledige toepassing 
van de grondwettelijke bepalingen die het 
recht op het houden van demonstraties 
garanderen en verzoekt het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken de herziening van de 
wet inzake bijeenkomsten en demonstraties 
te voltooien;

16. dringt aan op een volledige toepassing 
van de grondwettelijke bepalingen die het 
recht op het houden van vreedzame 
demonstraties garanderen en verzoekt het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken de 
herziening van de wet inzake 
bijeenkomsten en demonstraties te 
voltooien;

Or. en

Amendement 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt het feit dat Turkije als 
land dat onderhandelt over zijn toetreding 
tot de EU, de eerbiediging van de 
mensenrechten in de praktijk moet 
garanderen voor al zijn burgers, met 
name het recht op vrijheid van godsdienst.
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Or. en

Amendement 225
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. neemt kennis van de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door elke godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door gebedshuizen, 
bijvoorbeeld die van alevieten, te erkennen
en door een einde te maken aan de 
illegale onteigeningsprocedures; dringt er 
bij de Turkse regering op aan de
uitspraken van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

Or. en

Amendement 226
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst en dat het 
belangrijk is de rechten van minderheden 
onvoorwaardelijk te erkennen;

Or. en

Amendement 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van religieuze 
minderheidsgemeenschappen; herinnert er 
echter aan dat het van het uiterste belang is 
door te gaan met de belangrijke 
hervormingen op het gebied van de 
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geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door 
godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische, joodse 
en christelijke gebedshuizen en onderwijs 
als dat van de Aramese (Syrische), 
Griekse en Armeense gemeenschappen te 
erkennen, door uitspraken van het 
Europees hof voor de mensenrechten te 
eerbiedigen en de adviezen van Venetië-
commissie in het rechtskader te behartigen;

Or. en

Amendement 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
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rechtskader te behartigen; rechtskader te behartigen; is tevreden met 
de verontschuldiging van de premier van 
23 november 2011 voor de genocide van 
Dersim van 1937-'38 en moedigt Turkije 
aan bijkomende stappen te ondernemen 
voor een onvoorwaardelijke erkenning en 
een volledige vergoeding van de families 
van de slachtoffers;

Or. en

Amendement 229
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; hoopt dat de hieruit 
voortvloeiende voorwaarden en 
procedures geen belemmering voor de 
daadwerkelijke uitvoering ervan zullen 
vormen; herinnert er echter aan dat het van 
het uiterste belang is door te gaan met de 
belangrijke hervormingen op het gebied 
van de vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door 
godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

Or. bg
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Amendement 230
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen en verwacht de volledige 
uitvoering ervan; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, aanstelling en successie van de 
clerus op te heffen, door alle kerken en 
andere gebedsplaatsen, monumenten,
heilige sites en andere religieuze 
bezittingen, inclusief roerende goederen, 
terug te geven aan de rechtmatige 
eigenaars ervan; door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

Or. en

Amendement 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen, inclusief de alevieten, 
alsmede de Griekse, Armeense, Aramese 
en andere christelijke gemeenschappen; 
herinnert er echter aan dat het van het 
uiterste belang is door te gaan met de 
belangrijke hervormingen op het gebied 
van de vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door 
godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

Or. en

Amendement 232
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat een effectieve toepassing van de 
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gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

wetsbepalingen en een substantiële 
hervorming op het gebied van de vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst
uiterst belangrijk zijn, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen; betreurt in deze 
samenhang het feit dat het Grieks-
orthodoxe seminarie van Halki 
(Heybeliada) dicht blijft;

Or. en

Amendement 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschappen de
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat deze in de praktijk ook ten uitvoer 
moet worden gelegd en verdere
belangrijke inspanningen met het oog op 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst nodig zijn, in het bijzonder door 
godsdienstige gemeenschappen de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
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mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

Or. de

Amendement 234
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus en de bevorderingen in de 
kerkelijke hiërarchie op te heffen, door 
alle kerken en andere gebedshuizen, 
inclusief de bijkomende rechten en 
erfdienstbaarheden, terug te geven aan de 
rechtmatige eigenaars ervan, door 
alevitische gebedshuizen te erkennen, door 
uitspraken van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen, alsmede in de 
praktijk ten aanzien van de 
rechtspersoonlijkheid van de religieuze 
gemeenschappen en het gebruik door het 



PE478.719v01-00 150/303 AM\888692NL.doc

NL

orthodoxe patriarchaat van de 
ecclesiastische titel "oecumenisch";

Or. el

Amendement 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische, 
Aramese, Griekse en Armeense
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

Or. en

Amendement 236
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen, en dat de 
rechten van minderheden 
onvoorwaardelijk moeten worden erkend;

Or. en

Amendement 237
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 

17. is verheugd over de aanneming in 
augustus 2011 van nieuwe wetgeving tot 
wijziging van de wet van februari 2008 
inzake stichtingen, die de 
herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; herinnert er echter aan 
dat het van het uiterste belang is door te 
gaan met de belangrijke hervormingen op 
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het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen;

het gebied van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, in het bijzonder 
door godsdienstige gemeenschap de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen van de opleiding van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, door uitspraken 
van het Europees hof voor de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
adviezen van Venetië-commissie in het 
rechtskader te behartigen; betreurt het feit 
dat haatzaaiende betogen tegen religieuze 
minderheden in de media, onder andere 
op televisie, wijd verbreid zijn en niet 
worden bestraft, zodat zij bijdragen tot een 
permanente vijandige omgeving voor 
religieuze minderheden in Turkije;

Or. en

Amendement 238
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herhaalt bezorgd te zijn voor de 
onvoorwaardelijke en effectieve 
eerbiediging van het recht op vrijheid van 
godsdienst van religieuze minderheden in 
Turkije; verwijst met name naar 
onopgeloste en ernstige kwesties als de 
negatieve afbeelding van missionarissen, 
bijvoorbeeld in de media, de 
belemmeringen voor de opleiding van de 
clerus, het ontbreken van verlening van 
rechtspersoonlijkheid aan religieuze 
minderheidsgemeenschappen, de naasting 
van eigendommen en de discriminerende 
praktijken met betrekking tot 
identiteitsdocumenten; benadrukt het feit 
dat de vrijheid van eredienst slechts één 
aspect is van het recht op vrijheid van 
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godsdienst, omdat dit laatste ook de 
vrijheid omvat van godsdienst te 
veranderen en zijn godsdienst ook te 
tonen door onderwijs, praktijk en 
observantie, op individueel, collectief, 
particulier, publiek en institutioneel 
niveau.

Or. en

Amendement 239
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Turkse regering de 
kwestie van gewetensbezwaarden op te 
lossen overeenkomstig Ülke vs Turkije en 
andere relevante rechtspraak van het 
Europees hof voor de mensenrechten;

Or. en

Amendement 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herhaalt bezorgd te zijn over het 
bezit van eigendom en de 
eigendomsrechten van minderheden, gelet 
op de moeilijkheden waarmee 
bijvoorbeeld de Aramese (Syrische) 
gemeenschap te maken krijgt, wat bezit 
van eigendom betreft, en verzoekt de 
regering ervoor te zorgen dat het klosster 
van de H. Gabriël, dat gesticht is in 397 v. 
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Chr., niet wordt beroofd van zijn grond en 
als geheel wordt beschermd; spreekt 
voorts zijn bezorgdheid uit over de 
voortdurende illegale toe-eigening van 
significante hoeveelheden grond die 
historisch en wettelijk toebehoren aan 
oude Aramese (Syrische) kloosters, 
kerken en eigenaars in Zuidoost-Turkije;

Or. en

Amendement 241
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op godsdienst 
gebied van de Turkse samenleving, dat
vooroordelen uit de weg moet ruimen en 
de volledig aanvaarding van alle 
godsdienstgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er 
behoefte is aan onpartijdige leermiddelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op godsdienst 
gebied van de Turkse samenleving, dat
vooroordelen uit de weg moet ruimen en 
de volledig aanvaarding van alle 
godsdienstgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er 
behoefte is aan onpartijdige leermiddelen;

18. dringt er bij de regering op aan ervoor 
te zorgen dat het opleidingsmateriaal van 
scholen een weerspiegeling is van de 
pluriformiteit van de Turkse samenleving, 
vooroordelen uit de weg ruimt en de 
aanvaarding bevordert van alle
minderheden en
godsdienstgemeenschappen;

Or. en

Amendement 243
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op godsdienst 
gebied van de Turkse samenleving, dat 
vooroordelen uit de weg moet ruimen en de 
volledig aanvaarding van alle 
godsdienstgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen;

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden en de gelijkheid van 
vrouwen en mannen respecteert; dringt er 
bij de Turkse regering op aan speciale 
aandacht te schenken aan een herziening 
van het opleidingsmateriaal van scholen, 
dat een weerspiegeling moet zijn van de 
pluriformiteit op godsdienst gebied van de 
Turkse samenleving, dat vooroordelen uit 
de weg moet ruimen en de volledig 
aanvaarding van alle 
godsdienstgemeenschappen moet 
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bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen; is 
tevreden met de instelling van de 
Commissie gendergelijkheid binnen het 
ministerie van Onderwijs en met de 
verwezenlijkingen van deze commissie wat 
de uitbanning van seksistische taal, 
afbeeldingen en uitdrukkingen uit het 
onderwijsmateriaal betreft;

Or. en

Amendement 244
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op 
godsdienstgebied van de Turkse 
samenleving, dat vooroordelen uit de weg 
moet ruimen en de volledig aanvaarding 
van alle godsdienstgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er 
behoefte is aan onpartijdige leermiddelen;

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan vooroordelen en 
laster tegen religieuze minderheden uit
het opleidingsmateriaal van scholen te 
schrappen om de volledige aanvaarding 
van alle godsdienstgemeenschappen te
bevorderen, en de pluriformiteit op 
godsdienstgebied van de Turkse 
samenleving tot uitdrukking te laten 
komen;

Or. de

Amendement 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op godsdienst
gebied van de Turkse samenleving, dat 
vooroordelen uit de weg moet ruimen en de 
volledig aanvaarding van alle 
godsdienstgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen;

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op etnische en 
godsdienstig gebied van de Turkse 
samenleving, dat vooroordelen uit de weg 
moet ruimen en de volledig aanvaarding 
van alle godsdienst- en 
minderheidsgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen;

Or. en

Amendement 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op godsdienst 
gebied van de Turkse samenleving, dat 
vooroordelen uit de weg moet ruimen en de 
volledig aanvaarding van alle
godsdienstgemeenschappen moet 

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit van de
overtuigingen binnen de Turkse 
samenleving, dat vooroordelen uit de weg 
moet ruimen en de volledig aanvaarding 
van alle godsdienst- en andere 
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bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen;

minderheidsgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen; neemt 
met opluchting kennis van de vrijlating 
van de studenten die onterecht voor 18 
maanden gevangen waren gezet na te 
hebben opgeroepen tot vrij onderwijs;

Or. en

Amendement 247
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op godsdienst 
gebied van de Turkse samenleving, dat 
vooroordelen uit de weg moet ruimen en de 
volledig aanvaarding van alle 
godsdienstgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen;

18. wijst er opnieuw op dat opleiding een 
sleutelrol vervult in het 
ontwikkelingsproces van een samenleving 
die iedereen insluit, divers is en die 
godsdienstgemeenschappen en 
minderheden respecteert; dringt er bij de 
Turkse regering op aan speciale aandacht 
te schenken aan het opleidingsmateriaal 
van scholen, dat een weerspiegeling moet 
zijn van de pluriformiteit op godsdienst 
gebied van de Turkse samenleving, dat 
discriminatie en vooroordelen uit de weg 
moet ruimen en de volledig aanvaarding 
van alle godsdienstgemeenschappen moet 
bevorderen, en onderstreept dat er behoefte 
is aan onpartijdige leermiddelen; vraagt 
dat verplicht godsdienstonderwijs wordt 
afgeschaft;

Or. en

Amendement 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. moedigt Turkije aan de rechten 
van moedertaalsprekers onvoorwaardelijk 
te eerbiedigen en is van mening dat deze 
rechten moeten worden vastgelegd in de 
nieuwe grondwet; beveelt aan scholen 
door een herziening van artikel 42 van 
zijn grondwet toe te staan onderwijs in de 
moedertaal te verstrekken; beveelt voorts 
de wijziging aan van de bestaande 
wetgeving inzake provinciaal bestuur, 
familienamen en het alfabet, om Koerden 
en andere minderheidsgroepen in staat te 
stellen hun taal vrij te gebruiken;

Or. en

Amendement 249
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. Doet een klemmend beroep op de 
Turkse autoriteiten om antisemitische 
uitingen krachtig en effectief te bestrijden 
en daarmee een voorbeeld te geven aan de 
regio;

Or. nl

Amendement 250
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. doet een beroep op Turkije om zijn 
inspanningen ter bestrijding van de 
religieuze onverdraagzaamheid te 
vergroten door maatregelen te nemen ter 
voorkoming van aanvallen op christelijke 
geestelijken en leiders van christelijke 
gemeenschappen; 

Or. bg

Amendement 251
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 
vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken;

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;

Or. en

Amendement 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen
te verzekeren op alle niveaus in de
publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 
vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken;

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
verzoekt de bedrijfswereld de
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
in de privésector actief te bevorderen en 
hier concrete initiatieven voor te nemen;
doet met name een beroep op de politieke 
partijen om de actieve inzet van vrouwen 
en hun deelname aan de politiek te 
versterken;

Or. en

Amendement 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten; 
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten; 
wijst op de diverse voorstellen waarmee 
een betekenisvolle aanwezigheid van 
vrouwen op alle niveaus in de publieke en 
de privésector en in de politiek moet 
worden gewaarborgd; doet met name een 
beroep op de politieke partijen om de 
actieve inzet van vrouwen en hun 
deelname aan de politiek te versterken;
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vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken;

Or. de

Amendement 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 
vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken;

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt dat het nodig is krachtigere 
speciale maatregelen te nemen teneinde 
een betekenisvolle aanwezigheid van 
vrouwen te verzekeren op alle niveaus in 
de publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 
vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken;

Or. en

Amendement 255
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
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onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 
vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken;

onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in de 
politiek;

Or. en

Amendement 256
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 
vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken;

19. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken, daarbij armoede 
onder vrouwen aan te pakken alsmede de 
sociale integratie en deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen te vergroten;
herhaalt zijn voorstel om verder te gaan 
met de invoering van een systeem van 
verplichte quota teneinde een 
betekenisvolle aanwezigheid van vrouwen 
te verzekeren op alle niveaus in de 
publieke en de privésector en in de 
politiek; doet met name een beroep op de 
politieke partijen om de actieve inzet van 
vrouwen en hun deelname aan de politiek 
te versterken; is tevreden met de 
inspanningen van de Turkse regering 
meer onderwijs te verstrekken aan 
meisjes, met als gevolg dat de genderkloof 
in het lager onderwijs bijna gedicht is, en 
verzoekt de Turkse regering alle nodige 
maatregelen te nemen om ook de 
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genderkloof in het secondair onderwijs te 
dichten;

Or. en

Amendement 257
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is tevreden met het toegenomen 
aantal vrouwen in het Turkse parlement 
sinds de verkiezingen van juni 2011 en 
verzoekt de politieke partijen de actieve 
betrokkenheid en de participatie in de 
politiek van vrouwen voort te versterken;

Or. en

Amendement 258
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, 
huiselijk geweld en het verschijnsel van 
gedwongen huwelijken, met name door
handhaving en versterking van Wet nr. 
4320 inzake de bescherming van het gezin 
en door nauwgezet toe te zien op haar 

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, 
huiselijk geweld en het verschijnsel van 
gedwongen huwelijken en kindbruiden, 
met name door een wijziging van Wet nr. 
4320 inzake de bescherming van het gezin
om te zorgen voor een ruim 
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uitvoering door politie en justitie, door 
doeltreffend toe te zien op volledige 
nakoming door gemeentelijke autoriteiten 
van de verplichting om een voldoende 
aantal veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;

toepassingsgebied ongeacht de echtelijke 
staat en de aard van de relatie tussen het 
slachtoffer en de dader, inclusief 
effectieve rechtsmiddelen en 
beschermingsmechanismen, door 
doeltreffend toe te zien op volledige 
nakoming door gemeentelijke autoriteiten 
van de verplichting om een voldoende 
aantal veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, door te zorgen voor de 
veiligheid van de onderkomens en door 
goed opgeleid en goed betaald personeel 
voor maatschappelijke zorg in dienst te 
nemen, via beroepsopleidingscursussen 
om ervoor te zorgen dat vrouwen in 
veilige onderkomens adequate 
vaardigheden verwerven om een nieuw 
leven op te bouwen voor zichzelf en hun 
kinderen en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;
is tevreden met de recente circulaire nr. 
18 van de Hoge Raad van rechters en 
openbaar aanklagers, waarin wordt 
gesteld dat de uitvoering van 
beschermingsmaatregelen in gevallen van 
huiselijk geweld niet langer zal worden 
uitgesteld tot de rechtszaak is voltooid en 
dat alle diensten van openbaar aanklagers 
in het hele land een gespecialiseerde unit 
voor zaken in verband met huiselijk 
geweld zullen oprichten;



PE478.719v01-00 166/303 AM\888692NL.doc

NL

Or. en

Amendement 259
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, 
huiselijk geweld en het verschijnsel van 
gedwongen huwelijken, met name door 
handhaving en versterking van Wet nr. 
4320 inzake de bescherming van het gezin 
en door nauwgezet toe te zien op haar 
uitvoering door politie en justitie, door 
doeltreffend toe te zien op volledige 
nakoming door gemeentelijke autoriteiten 
van de verplichting om een voldoende 
aantal veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; moedigt de maatregelen 
aan die de regering op alle niveaus neemt
in de strijd tegen eremoorden, huiselijk 
geweld en het verschijnsel van gedwongen 
huwelijken, met name door handhaving en 
versterking van Wet nr. 4320 inzake de 
bescherming van het gezin en door 
nauwgezet toe te zien op haar uitvoering 
door politie en justitie, door doeltreffend 
toe te zien op volledige nakoming door 
gemeentelijke autoriteiten van de 
verplichting om een voldoende aantal 
veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;
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minderjarigen die zich in gevaar bevinden; moedigt de regering en het parlement aan 
het wetgevingsproces te voltooien inzake 
de ontwerpwet betreffende de 
bescherming van vrouwen en gezinsleden;

Or. en

Amendement 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, 
huiselijk geweld en het verschijnsel van 
gedwongen huwelijken, met name door 
handhaving en versterking van Wet nr. 
4320 inzake de bescherming van het gezin 
en door nauwgezet toe te zien op haar 
uitvoering door politie en justitie, door 
doeltreffend toe te zien op volledige 
nakoming door gemeentelijke autoriteiten 
van de verplichting om een voldoende 
aantal veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen zogenaamde
eremoorden, huiselijk geweld en het 
verschijnsel van gedwongen huwelijken, 
met name door handhaving en versterking 
van Wet nr. 4320 inzake de bescherming 
van het gezin en door nauwgezet toe te 
zien op haar uitvoering door politie en 
justitie, door doeltreffend toe te zien op 
volledige nakoming door gemeentelijke 
autoriteiten van de verplichting om een 
voldoende aantal veilige onderkomens 
voor bedreigde vrouwen en minderjarigen 
ter beschikking te stellen, en door een 
systeem in te voeren om bij wijze van 
follow-up hulp te bieden aan vrouwen en 
minderjarigen die deze onderkomens 
verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
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veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;

Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;

Or. nl

Amendement 261
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, 
huiselijk geweld en het verschijnsel van 
gedwongen huwelijken, met name door 
handhaving en versterking van Wet nr. 
4320 inzake de bescherming van het gezin 
en door nauwgezet toe te zien op haar 
uitvoering door politie en justitie, door 
doeltreffend toe te zien op volledige 
nakoming door gemeentelijke autoriteiten 
van de verplichting om een voldoende 
aantal veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, 
huiselijk geweld en het verschijnsel van 
gedwongen huwelijken, met name door de 
totstandbrenging van een ruime 
consensus met vrouwenrechtengroepen op 
basis van de ontwerpwet betreffende de 
bescherming van vrouwen en gezinsleden 
tegen geweld, door handhaving en 
versterking van Wet nr. 4320 inzake de 
bescherming van het gezin en door 
nauwgezet toe te zien op haar uitvoering 
door politie en justitie, door doeltreffend 
toe te zien op volledige nakoming door 
gemeentelijke autoriteiten van de 
verplichting om een voldoende aantal 
veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
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verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;

onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;

Or. en

Amendement 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, 
huiselijk geweld en het verschijnsel van 
gedwongen huwelijken, met name door
handhaving en versterking van Wet nr. 
4320 inzake de bescherming van het gezin 
en door nauwgezet toe te zien op haar 
uitvoering door politie en justitie, door 
doeltreffend toe te zien op volledige 
nakoming door gemeentelijke autoriteiten 
van de verplichting om een voldoende 
aantal veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 

20. is verheugd over de ondertekening en 
ratificering door Turkije van het "Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld" op 24 
november 2011; dringt er bij de regering 
op aan door te gaan met de intensivering 
van haar preventieve maatregelen op alle 
niveaus in de strijd tegen eremoorden, het 
endemische probleem van huiselijk 
geweld en het verschijnsel van gedwongen 
huwelijken, met name door een volledige 
herziening van Wet nr. 4320 inzake de 
bescherming van het gezin om ervoor te 
zorgen dat de wet alle getrouwde en 
ongetrouwde vrouwen beschermt en door
een nauwgezette handhaving, versterking 
en controle van haar toekomstige
uitvoering door politie en justitie, door 
doeltreffend toe te zien op volledige 
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te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;

nakoming door gemeentelijke autoriteiten 
van de verplichting om een voldoende 
aantal veilige onderkomens voor bedreigde 
vrouwen en minderjarigen ter beschikking 
te stellen, en door een systeem in te voeren 
om bij wijze van follow-up hulp te bieden 
aan vrouwen en minderjarigen die deze 
onderkomens verlaten, zodat hun de juiste 
psychologische ondersteuning, juridische 
steun en gezondheidszorg wordt geboden 
en zij bij hun herintegratie in de 
samenleving worden bijgestaan; is 
verheugd over de maatregelen van het 
Ministerie voor Gezinszaken en Sociaal 
Beleid om het aantal en de kwaliteit van de 
veilige onderkomens te verhogen en over 
het besluit van het ministerie ook 
particuliere instanties toe te staan 
dergelijke veilige tehuizen te openen als 
bijkomend noodonderdak voor vrouwen en 
minderjarigen die zich in gevaar bevinden;

Or. en

Amendement 263
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Turkse regering een 
nultolerantiebeleid te voeren ten aanzien 
van geweld tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 264
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is bezorgd door het 
disproportioneel hoge cijfer voor armoede 
onder kinderen; verzoekt Turkije een 
algemene strategie te ontwikkelen om 
kinderarmoede en kinderarbeid te 
bestrijden; is tevreden met de ratificering 
van het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake de bescherming van kinderen 
tegen seksuele uitbuiting en seksueel 
misbruik; dringt er bij Turkije op aan zijn 
inspanningen ter bestrijding van huiselijk 
geweld tegen kinderen op te voeren;

Or. en

Amendement 265
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. benadrukt het feit dat effectieve 
coördinatie belangrijk is om voor 
gendermainstreaming te zorgen; is 
bijgevolg tevreden met de inspanningen 
van de Turkse regering om de 
samenwerking inzake 
gendermainstreaming tussen de 
overheidsinstanties te intensiveren;

Or. en

Amendement 266
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. is tevreden met de voortzetting 
van de opleiding van politieagenten, 
gezondheidswerkers, rechters en 
aanklagers wat de voorkoming van 
huiselijk geweld betreft; merkt op dat als 
aanvulling van deze inspanningen een 
mechanisme nodig is om de personen die 
tekortschieten wat bescherming van en 
hulp aan slachtoffers betreft, te 
identificeren en een onderzoek tegen hen 
in te stellen;

Or. en

Amendement 267
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen 
discriminatie en voor gelijkheid wordt 
ingesteld; constateert dat er behoefte is 
aan verdere maatregelen tegen homofobie 
en alle andere soorten discriminatie, 
pesterij of geweld op grond van seksuele 
geaardheid; verzoekt de Turkse regering 
opnieuw de Turkse strijdkrachten te 
gelasten een einde te maken aan het 
aanmerken van homoseksualiteit als 
"psychoseksuele aandoening";

21. 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;
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Or. en

Amendement 268
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld;
constateert dat er behoefte is aan verdere 
maatregelen tegen homofobie en alle 
andere soorten discriminatie, pesterij of 
geweld op grond van seksuele geaardheid; 
verzoekt de Turkse regering opnieuw de 
Turkse strijdkrachten te gelasten een 
einde te maken aan het aanmerken van 
homoseksualiteit als "psychoseksuele 
aandoening";

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld;

Or. lt

Amendement 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
namens de S&D-Fractie
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
namens de ALDE-Fractie
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld; 
constateert dat er behoefte is aan verdere
maatregelen tegen homofobie en alle 
andere soorten discriminatie, pesterij of 
geweld op grond van seksuele geaardheid; 
verzoekt de Turkse regering opnieuw de 
Turkse strijdkrachten te gelasten een einde 
te maken aan het aanmerken van 
homoseksualiteit als "psychoseksuele 
aandoening";

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld, 
inclusief voor bescherming tegen 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid en genderidentiteit; constateert 
dat er behoefte is aan effectieve 
gerechtelijke en beleidsmatige
maatregelen tegen homofobie, transfobie 
en alle andere soorten discriminatie, 
pesterij – inclusief door de politie en door 
politici – of geweld op grond van seksuele 
geaardheid en genderidentiteit; betreurt 
het feit dat LGBT-mensen, inclusief 
transseksuelen die werkzaam zijn in de 
seksindustrie, geregeld worden vervolgd 
op basis van de misdrijvenwet en de 
bepalingen betreffende "immoreel 
gedrag"; verzoekt de Turkse regering 
opnieuw de Turkse strijdkrachten te 
gelasten een einde te maken aan het 
aanmerken van homoseksualiteit als 
"psychoseksuele aandoening";

Or. en

Amendement 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld;
constateert dat er behoefte is aan verdere
maatregelen tegen homofobie en alle 
andere soorten discriminatie, pesterij of 
geweld op grond van seksuele geaardheid;
verzoekt de Turkse regering opnieuw de 
Turkse strijdkrachten te gelasten een einde 
te maken aan het aanmerken van 
homoseksualiteit als "psychoseksuele 
aandoening";

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld;
inclusief voor bescherming tegen 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid en genderidentiteit; constateert 
dat er behoefte is aan effectieve 
gerechtelijke en beleidsmatige
maatregelen tegen homofobie, transfobie
en alle andere soorten discriminatie, 
pesterij – inclusief door de politie en door 
politici – of geweld op grond van seksuele 
geaardheid en genderidentiteit; betreurt 
het feit dat LGBT-mensen, inclusief 
transseksuelen die werkzaam zijn in de 
seksindustrie, geregeld worden vervolgd 
op basis van de misdrijvenwet en de 
bepalingen betreffende "immoreel 
gedrag"; verzoekt de Turkse regering 
opnieuw de Turkse strijdkrachten te 
gelasten een einde te maken aan het 
aanmerken van homoseksualiteit als
"psychoseksuele aandoening";

Or. en

Amendement 271
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld; 
constateert dat er behoefte is aan verdere 
maatregelen tegen homofobie en alle 
andere soorten discriminatie, pesterij of 
geweld op grond van seksuele geaardheid; 
verzoekt de Turkse regering opnieuw de 
Turkse strijdkrachten te gelasten een einde 
te maken aan het aanmerken van 
homoseksualiteit als "psychoseksuele 
aandoening";

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld; 
constateert dat er behoefte is aan verdere 
maatregelen tegen homofobie en alle 
andere soorten discriminatie, pesterij of 
geweld op grond van seksuele geaardheid, 
inclusief geweld tegen transseksuelen; 
verzoekt de Turkse regering opnieuw de 
Turkse strijdkrachten te gelasten een einde 
te maken aan het aanmerken van 
homoseksualiteit als "psychoseksuele 
aandoening"; verzoekt de Turkse regering 
zijn werk met betrekking tot de rechten 
van Roma te hervatten;

Or. en

Amendement 272
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 

21. 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; doet een beroep op de regering 
van Turkije om de Turkse wetgeving aan 
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de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld; 
constateert dat er behoefte is aan verdere 
maatregelen tegen homofobie en alle 
andere soorten discriminatie, pesterij of 
geweld op grond van seksuele geaardheid; 
verzoekt de Turkse regering opnieuw de 
Turkse strijdkrachten te gelasten een einde 
te maken aan het aanmerken van 
homoseksualiteit als "psychoseksuele 
aandoening";

de wet- en regelgeving van de EU aan te 
passen en om wetgeving aan te nemen tot 
instelling van een Raad tegen discriminatie 
en voor gelijkheid wordt ingesteld; 
constateert dat er behoefte is aan verdere 
maatregelen tegen homofobie en alle 
andere soorten discriminatie, pesterij of 
geweld op grond van seksuele geaardheid; 
verzoekt de Turkse regering opnieuw de 
Turkse strijdkrachten te gelasten een einde 
te maken aan het aanmerken van 
homoseksualiteit als "psychoseksuele 
aandoening"; constateert dat Turkije lid is 
van de Organisatie van de Islamitische 
Conferentie, een organisatie die de 
mensenrechten beperkt tot die beschreven 
in de Sharia, hetgeen haaks staat op de 
basisbeginselen van de EU;

Or. nl

Amendement 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 
uit voor LGBT-mensen, met name de 
slachtoffers van mishandeling, foltering 
en arbitraire opsluiting, na de verklaring 
van minister van Binnenlandse Zaken 
waarin naar homoseksualiteit wordt 
verwezen als "immoreel", "onfatsoenlijk" 
en "een onmenselijke situatie", en spreekt 
zijn bezorgdheid uit over de 
disproportioneel milde straffen en het feit 
dat rekening wordt gehouden met 
verzachtende omstandigheden voor wie bij 
geweld tegen LGBT-mensen betrokken is; 
stelt bijgevolg vast dat verdere actie nodig 
is tegen homofobie en discriminatie op 
grond van seksuele geaardheid, als 
voorgeschreven in de aanbeveling van het 
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Comité van ministers van de Raad van 
Europa aan de lidstaten inzake 
maatregelen ter bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of genderidentiteit; vraagt dat 
de ontwerpwet betreffende de bestrijding 
van discriminatie en de Commissie 
gelijkheid in overeenstemming wordt 
gebracht met de EU-normen, met name 
wat discriminatie op grond van geslacht 
en seksuele geaardheid betreft; dringt er 
bij de nationale en plaatselijke instanties 
op aan een einde te maken aan de 
voortdurende moorden op mensen die van 
geslacht zijn veranderd, met name 
diegene die werkzaam zijn in de 
seksindustrie;

Or. en

Amendement 274
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept Turkije op om veerkracht te 
tonen en intensiever te streven naar een 
politieke oplossing van het 
Koerdenvraagstuk en verzoekt alle 
krachten in de politiek samen te werken om 
het doel te bereiken van een versterkte 
politieke dialoog en een proces van verdere 
politieke, culturele en sociaaleconomische 
integratie en deelname van burgers van 
Koerdische afkomst; verzoekt de Turkse 
regering zich intensiever in te spannen 
voor een verdere bevordering van de 
sociaaleconomische ontwikkeling in het 
Zuidoosten; is van oordeel dat de
grondwetsherziening een uiterst nuttig 
kader ter bevordering van een proces van 
democratische opening biedt; herinnert 
eraan dat een politieke oplossing alleen 

22. moedigt het streven van de regering 
aan om een politieke oplossing van het 
Koerdenvraagstuk tot stand te brengen; 
dringt er bij alle krachten in de politiek op 
aan samen te werken om het doel te 
bereiken van een versterkte politieke 
dialoog en een proces van verdere 
politieke, culturele en sociaaleconomische 
integratie en deelname van burgers van 
Koerdische afkomst en benadrukt het feit
dat de PKK, alsmede de personen die erbij 
zijn aangesloten en de organisaties die als 
dekmantel ervoor fungeren, alle 
terroristische activiteit moeten stopzetten 
en zich op waarachtige wijze engageren in 
een vreedzaam, democratisch politiek
proces;
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kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

Or. en

Amendement 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst; 
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst; 
beschouwt in deze samenhang het recht 
op onderwijs in de moedertaal en het 
recht om Koerdisch te gebruiken voor 
lokale administratieve communicatie als 
essentieel; verzoekt de Turkse regering 
zich intensiever in te spannen voor een 
verdere bevordering van de 
sociaaleconomische ontwikkeling in het 
Zuidoosten; is van oordeel dat de 
grondwetsherziening een uiterst nuttig 
kader ter bevordering van een proces van 
democratische opening biedt; herinnert
eraan dat een politieke oplossing alleen kan 
stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
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plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

Or. en

Amendement 276
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst; 
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst, om 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
vereniging en vergadering te garanderen; 
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
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van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

Or. en

Amendement 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst;
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst;
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn
ernstige bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over het 
langdurige gevangen houden terwijl 
processen aan de gang zijn van duizenden 
actieve leden van de Partij voor vrede en 
democratie (BDP), waaronder een 
toenemend aantal democratisch verkozen
Koerdische politici, plaatselijk verkozen 
burgemeesters, gemeenteraadsleden 
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alsmede verdedigers van de 
mensenrechten, in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

Or. en

Amendement 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst;
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst;
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en veroordeelt het grote 
aantal processen tegen schrijvers en 
journalisten die over dit vraagstuk 
schrijven en over de pesterij door de politie 
en de arrestatie van vele Koerdische 
politici, plaatselijk verkozen 
burgemeesters, gemeenteraadsleden, 
advocaten, demonstranten en verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces en andere 
politieoperaties;

Or. en
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Amendement 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst; 
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst; 
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces; onderstreept het 
feit dat het belangrijk is in discussie 
treden over de Koerdische kwestie binnen 
de democratische instellingen, met name 
de Turkse grote nationale vergadering;

Or. en
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Amendement 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst; 
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces;

22. roept Turkije op om veerkracht te tonen 
en intensiever te streven naar een politieke 
oplossing van het Koerdenvraagstuk en 
verzoekt alle krachten in de politiek samen 
te werken om het doel te bereiken van een 
versterkte politieke dialoog en een proces 
van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische integratie en deelname 
van burgers van Koerdische afkomst; 
verzoekt de Turkse regering zich 
intensiever in te spannen voor een verdere 
bevordering van de sociaaleconomische 
ontwikkeling in het Zuidoosten; is van 
oordeel dat de grondwetsherziening een 
uiterst nuttig kader ter bevordering van een 
proces van democratische opening biedt; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen kan stoelen op een open en werkelijk 
democratisch debat over het 
Koerdenvraagstuk en geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over het grote aantal 
processen tegen schrijvers en journalisten 
die over dit vraagstuk schrijven en over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
plaatselijk verkozen burgemeesters, 
gemeenteraadsleden alsmede verdedigers 
van de mensenrechten in verband met het 
zogenaamde KCK-proces; verzoekt de 
regering van Turkije de veiligheid van de 
regio te garanderen tegen illegale 
gewapende organisaties en de vreedzame 
basis te scheppen voor een vrij en 
pluralistisch debat waaraan politieke 
figuren van Koerdische origine kunnen 
deelnemen;

Or. en
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Amendement 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is tevreden met de recente 
verklaring van de Turkse regering, en 
verwacht dat deze snel wordt gevolgd door 
daden, dat er opnieuw een Griekse 
minderheidsschool zal worden geopend op 
het eiland Gökçeada (Imbros), hetgeen 
een positieve stap is in de richting van het 
behoud van het biculturele karakter van 
de Turkse eilanden Gökçeada (Imbros) en 
Bozcaada (Tenedos), overeenkomstig 
resolutie 1625 van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa; 
merkt evenwel op dat verdere stappen 
nodig zijn om de problemen aan te pakken 
waarmee leden van de Griekse 
minderheid te maken krijgen, met name 
wat hun eigendomsrechten betreft;

Or. en

Amendement 282
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. neemt kennis van de algemene 
strategie die de Turkse regering volgt met 
betrekking tot het verder verbeteren van 
de democratische rechten en vrijheden 
van haar burgers, door naar behoren 
aandacht te besteden aan hun behoeften 
op het gebied van culturele, sociale en 
economische ontwikkeling; is van mening 
dat de grondwetsherziening een uiterst 
nuttig kader biedt om een democratische 
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opening te bevorderen; vraagt alle 
politieke krachten samen te werken aan 
het doel van een intensievere politiek 
dialoog;

Or. en

Amendement 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is tevreden met de constructieve 
stappen die door de bij het Koerdische 
conflict betrokken partijen zijn 
ondernomen in de eerste helft van 2011, 
toen de PKK en de Turkse regering 
herhaaldelijk een staakt-het-vuren hebben 
geëerbiedigd en een dialoog is gestart met 
de heer Abdullah Öcalan; betreurt het feit 
dat de onderhandelingen zijn stopgezet en 
dat er een nieuwe fase van 
geweldescalatie aan de gang is; verzoekt 
de Turkse regering de onderhandelingen 
zo spoedig mogelijk te hervatten en de 
detentieomstandigheden van de heer 
Öcalan, die in eenzame opsluiting 
verkeert sinds 17 juli 2011, te verbeteren.

Or. en

Amendement 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. moedigt Turkije aan een 
onafhankelijk algemeen onderzoek toe te 
staan naar de huidige en voormalige 
activiteiten van het Turkse leger, dat 
gebruik zou hebben gemaakt van 
chemische wapens; moedigt Turkije aan 
de Organisatie voor een verbod op 
chemische wapens (Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons, 
OPCW) toegang te verlenen tot alle 
relevante installaties en alle relevante 
documenten te laten inzien;

Or. en

Amendement 285
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept de noodzaak het 
rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen en IAO-
verdragen, aangezien het wegnemen van 
alle belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van 
werknemers en vakbonden in de weg 
staan zal waarborgen dat de huidige 
sterke economische vooruitgang er tevens 
voor zal zorgen dat de welvaart die aan 
deze groei te danken is, over bredere 
lagen van de bevolking wordt verdeeld, 
zodat er nog meer groeipotentieel 
ontstaat;

23. is tevreden met de inspanningen van 
de Turkse autoriteiten om het rechtskader 
over de rechten van werknemers en 
vakbonden op één lijn te brengen met de 
EU-normen en IAO-verdragen;

Or. en
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Amendement 286
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept de noodzaak het 
rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen en IAO-
verdragen, aangezien het wegnemen van 
alle belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van werknemers 
en vakbonden in de weg staan zal 
waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 
groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat;

23. is tevreden met de inspanningen van 
de Turkse autoriteiten om het rechtskader 
over de rechten van werknemers en 
vakbonden op één lijn te brengen met de 
EU-normen en IAO-verdragen en 
waardeert de politieke wil van de Turkse 
regering op dit punt, aangezien het 
wegnemen van alle belemmeringen die de 
volledige uitoefening van de rechten van 
werknemers en vakbonden in de weg staan 
zal waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 
groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat;

Or. en

Amendement 287
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept de noodzaak het 
rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen en IAO-
verdragen, aangezien het wegnemen van 
alle belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van werknemers 
en vakbonden in de weg staan zal 
waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 

23. onderstreept de dringende noodzaak 
het rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen, de 
instrumenten van de Raad van Europa en 
de IAO-verdragen en te zorgen voor de 
onverkorte toepassing hiervan in de 
praktijk, aangezien het wegnemen van alle 
belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van werknemers 
en vakbonden in de weg staan zal 
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groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat;

waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 
groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat;

Or. en

Amendement 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept de noodzaak het 
rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen en IAO-
verdragen, aangezien het wegnemen van 
alle belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van werknemers 
en vakbonden in de weg staan zal 
waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 
groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat;

23. onderstreept de noodzaak het 
rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen en IAO-
verdragen, aangezien het wegnemen van 
alle belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van werknemers 
en vakbonden in de weg staan zal 
waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 
groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat; spreekt de 
hoop uit dat een dergelijke harmonisatie 
zal uitmonden in minder dumping, die in 
strijd is met het beginsel van eerlijke 
concurrentie waaraan de EU vorm tracht 
te geven; 

Or. it

Amendement 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept de noodzaak het 
rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen en IAO-
verdragen, aangezien het wegnemen van 
alle belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van werknemers 
en vakbonden in de weg staan zal 
waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 
groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat;

23. onderstreept de noodzaak het 
rechtskader over de rechten van 
werknemers en vakbonden op één lijn te 
brengen met de EU-normen en IAO-
verdragen, aangezien het wegnemen van 
alle belemmeringen die de volledige 
uitoefening van de rechten van werknemers 
en vakbonden in de weg staan zal 
waarborgen dat de huidige sterke 
economische vooruitgang er tevens voor 
zal zorgen dat de welvaart die aan deze 
groei te danken is, over bredere lagen van 
de bevolking wordt verdeeld, zodat er nog 
meer groeipotentieel ontstaat; moedigt 
daarom alle partijen van de Economische 
en Sociale Raad aan zich meer in te zetten 
en intensiever samen te werken om de 
benchmarks voor de opening van 
hoofdstuk 19 inzake sociaal beleid en 
werkgelegenheid te halen;

Or. en

Amendement 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Turkse regering in het 
bijzonder aandacht te besteden aan de 
sociaaleconomische situatie van 
alle christelijke minderheden, inclusief de 
oorspronkelijke Aramese (Syrische) 
bevolking van Zuidoost-Turkije, en de 
Armeense en Griekse gemeenschappen, 
om ervoor te zorgen dat projecten voor 
regionale ontwikkeling ook hen als 
doelgroep hebben, dat zij adequate en 
proportionele financiële steun van de EU 
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krijgen en dat niet tegen hen wordt 
gediscrimineerd op ethnisch-religieuze 
gronden en op grond van taal;

Or. en

Amendement 291
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
praktijk om strafvervolgingen in te stellen 
tegen vakbondsleden, met name in het 
onderwijs, die op actieve wijze streven 
naar betere arbeids-, onderwijs- en 
leefomstandigheden en die schendingen 
van de mensenrechten ter sprake brengen 
om het belang van de werknemers en het 
publieke belang te dienen en als bijdrage 
tot een pluriforme maatschappij; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen en van de activiteiten van 
vakbonden als een van de grootste 
belemmeringen voor de bescherming van 
de mensenrechten in Turkije en betreurt 
de disproportionele beperking van de 
vrijheden van meningsuiting, vereniging 
en vergadering;

Or. en

Amendement 292
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is tevreden met de verbetering van 



PE478.719v01-00 192/303 AM\888692NL.doc

NL

het algemene ondernemingsklimaat, met 
name door de goedkeuring van een nieuw 
Turks wetboek van koophandel en een 
strategie en actieplan voor het mkb voor 
2011-2013, door de vaststelling en 
uitvoering van de Small Business Act, 
door de instelling van een 
steunprogramma "Markets for 
Developing Enterprises SME Support 
Scheme" en door een verbetering van de 
toegang tot financiële middelen voor het 
mkb in het land;

Or. en

Amendement 293
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt Turkije het terugkeerrecht 
van vluchtelingen te garanderen, inclusief 
voor de oorspronkelijke Aramese 
(Syrische) bevolking van Zuidoost-
Turkije, en de Armeense en Griekse 
minderheden, overeenkomstig het 
internationale recht;

Or. en

Amendement 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herhaalt dat de cohesie tussen de 
Turkse regio's en tussen plattelands- en 
stadsgebieden moet worden versterkt; 
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wijst in verband hiermee op de bijzondere 
rol van onderwijs en op het feit dat 
hardnekkige en grote regionale 
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van het onderwijs en het 
percentage schoolgaande kinderen 
moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 295
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is tevreden met de diversifiëring 
van de Turkse energiemarkt, maar 
moedigt de Turkse regering ook aan het 
risico en de aansprakelijkheid met 
betrekking tot de bestaande projecten voor 
kerncentrales, bijvoorbeeld in Akkuyu, 
behoorlijk te onderzoeken;

Or. en

Amendement 296
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
het feit dat de wijziging van de wet op de 
opwekking van elektrische energie uit 
hernieuwbare energiebronnen van 
december 2010 de bouw mogelijk maakt 
van energieopwekkingsinstallaties in 
natuurgebieden en dat met artikel 17 van 
het decreet van augustus 2011 over de 



PE478.719v01-00 194/303 AM\888692NL.doc

NL

taken en organisatie van het ministerie 
van Milieu en Stadsontwikkeling 
bevoegdheid wordt verleend aan een 
nieuwe instantie om natuurgebieden te 
evalueren en eventueel in te delen in een 
andere categorie;

Or. en

Amendement 297
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt Turkije overeenkomstig de 
toenemende mondiale consensus en de 
principes van het internationale recht zijn 
in het verleden gestelde daden van 
genocide tegen zijn inheemse Armeense, 
Pontisch-Griekse en Aramese (Syrische) 
bevolkingsgroepen te erkennen;

Or. en

Amendement 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de Turkse regering ten 
volle rekening te houden met de gevolgen 
voor duurzaamheid en milieu van haar 
plannen voor de bouw van een 
kerncentrale in Zuid-Turkije (Akkuyu), 
waar deze een gevaar vormt voor de 
omgeving; benadrukt het feit dat het 
natuurlijke, culturele en archeologische 
erfgoed moet worden beschermd, volledig 
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overeenkomstig de Europese normen;

Or. en

Amendement 299
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is tevreden met de oprichting in 
februari 2011 van departement 14 van het 
ministerie van Justitie, dat zich moet 
bezighouden met beroepsprocedures en 
zaken in verband met milieu en energie, 
en beschouwt deze oprichting als een 
positieve stap in het kader van het streven 
het gerechtelijk apparaat te bevrijden van 
zijn achterstand met zaken;

Or. en

Amendement 300
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties ten volle; 
onderstreept dat een billijke en 
levensvatbare oplossing van het vraagstuk 
Cyprus urgent is en doet een beroep op 
Turkije en alle betrokken partijen 
intensief en met goede wil te werken aan 
een veelomvattende overeenkomst; vraagt 
de Turkse regering een begin te maken 
met de terugtrekking van haar 

25. roept Turkije op om:
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strijdkrachten van Cyprus en Famagusta 
over te dragen aan de Verenigde Naties 
overeenkomstig resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; roept tevens de 
Republiek Cyprus op de haven van 
Famagusta onder supervisie van de EU-
douane open te stellen om een positief 
klimaat te scheppen voor een succesvolle 
afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te 
drijven op een wijze die voor allen 
aanvaardbaar is;

a) de Turkse bezettingsmacht onmiddellijk
terug te trekken uit Cyprus;
b) Cyprus te erkennen als ongedeelde 
eenheidsstaat;
c) Cyprus naar gas te laten boren in haar 
eigen territoriale wateren;
d) te starten met de repatriëring van 
illegale immigranten;
e) medewerking toe te zeggen voor het 
instellen van een commissie die zal zorgen 
voor de teruggave van ontnomen 
bezittingen;
f) de veroorzaakte schade te vergoeden 
aan de oorspronkelijke bewoners;

Or. nl

Amendement 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; is tevreden met 
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dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad;
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

het Turkse engagement op dit gebied;
onderstreept dat een billijke en 
levensvatbare oplossing van het vraagstuk 
Cyprus urgent is en doet een beroep op 
Turkije en alle betrokken partijen intensief 
en met goede wil te werken aan een 
veelomvattende overeenkomst; vraagt de 
Turkse regering een begin te maken met de 
terugtrekking van haar strijdkrachten van 
Cyprus en Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 302
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering
een begin te maken met de terugtrekking
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus, met 
eerbiediging van de belangen en zorgen 
van beide gemeenschappen, urgent is en 
doet een beroep op Turkije, Griekenland, 
de Republiek Cyprus, de 
vertegenwoordigers van Noord-Cyprus en 
alle andere betrokken partijen intensief en 
met goede wil te werken aan een 
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Verenigde Naties overeenkomstig 
resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad; roept tevens de Republiek 
Cyprus op de haven van Famagusta onder 
supervisie van de EU-douane open te 
stellen om een positief klimaat te 
scheppen voor een succesvolle afsluiting 
van de lopende onderhandelingen over 
een hereniging en de Turkse Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks legaal 
handel te drijven op een wijze die voor 
allen aanvaardbaar is;

veelomvattende overeenkomst; vraagt de 
Turkse regering bij wijze van 
vertrouwensopbouwende maatregel de 
hoeveelheid strijdkrachten die zij in 
Noord-Cyprus heeft, te verminderen; roept 
de Republiek Cyprus op rechtstreekse 
handel naar Turks-Cypriotische havens 
en luchthavens mogelijk te maken; en 
vraagt dringende maatregelen voor de
regeneratie van Famagusta/Varosha;

Or. en

Amendement 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en 
doet een beroep op Turkije en alle 
betrokken partijen intensief en met goede 
wil te werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad;
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle en doet een 
beroep op Turkije intensief, met goede wil
en op concrete wijze te werken aan een 
veelomvattende overeenkomst, 
overeenkomstig de desbetreffende 
resoluties van de VN-Veiligheidsraad en 
de principes waarop de EU is gebaseerd;
vraagt de Turkse regering een gunstig 
klimaat voor onderhandelingen te 
bevorderen door haar strijdkrachten
onmiddellijk van Cyprus terug te trekken
en door toe te staan dat Famagusta wordt 
teruggegeven aan zijn rechtmatige 
inwoners, overeenkomstig resolutie 550
(1984) van de VN-Veiligheidsraad;
betreurt parallel hiermee de verwerping 
door Turkije van het voorstel van de 
regering van de Republiek Cyprus van 
2010, waarin met name was voorzien in
de openstelling van de haven van 
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drijven op een wijze die voor allen 
aanvaardbaar is;

Famagusta onder de auspiciën van de
Europese Unie, om handelstransacties 
tussen de EU en de Turks-Cyprioten via 
de haven van Famagusta mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 304
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad;
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus op basis van de 
in het kader van de VN overeengekomen 
principes urgent is en doet een beroep op 
Turkije en alle betrokken partijen intensief 
en met goede wil te werken aan een 
veelomvattende overeenkomst; vraagt de 
Turkse regering een begin te maken met de 
terugtrekking van haar strijdkrachten van 
Cyprus en Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad;
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. en
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Amendement 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en niet 
langer kan worden uitgesteld; doet een 
beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is; dringt erop aan dat onverwijld de 
nodige restauratiewerkzaamheden worden 
verricht aan het artistieke en religieuze 
erfgoed van Noord-Cyprus, dat 
momenteel in verval is;

Or. it

Amendement 306
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25



AM\888692NL.doc 201/303 PE478.719v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije intensief en met 
goede wil te werken aan een 
veelomvattende overeenkomst; vraagt de 
Turkse regering een begin te maken met de 
terugtrekking van haar strijdkrachten van 
Cyprus en Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. el

Amendement 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
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partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad;
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; betreurt het feit dat geen 
vooruitgang is geboekt met de 
normalisering van de bilaterale 
betrekkingen met de Republiek Cyprus; 
vraagt de Turkse regering haar 
strijdkrachten onmiddellijk van Cyprus
terug te trekken en Famagusta over te 
dragen aan de Verenigde Naties 
overeenkomstig resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; roept tevens de 
Republiek Cyprus op de haven van 
Famagusta onder supervisie van de EU-
douane open te stellen om een positief 
klimaat te scheppen voor een succesvolle 
afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst op basis van de in het kader 
van de VN overeengekomen principes van 
twee gemeenschappen, twee zones en 
politieke gelijkheid, conform de 
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Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

bepalingen van de desbetreffende 
resoluties van de Veiligheidsraad, die zijn 
overgenomen in de gezamenlijke 
verklaring van beide leiders van 23 mei 
2008; vraagt ook andere maatregelen ter 
bevordering van een positief klimaat om
de lopende onderhandelingen over 
hereniging met succes af te sluiten, 
bijvoorbeeld de volledige uitvoering van 
de conclusies van de Raad van de EU van 
26 april 2004 dat een einde moet worden 
gemaakt aan de isolatie van de Turks-
Cyprioten en dat de Turks-Cyprioten 
dichter bij de EU moeten worden gebracht 
en een akkoord om Famagusta over te 
dragen aan de Verenigde Naties 
overeenkomstig resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad, gekoppeld aan de
opening door de Republiek Cyprus van de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane om de Turkse Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven;

Or. en

Amendement 309
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije intensief en met 
goede wil te werken aan een 
veelomvattende overeenkomst op basis op 
de relevante resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; vraagt de 
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Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad;
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Turkse regering onmiddellijk een begin te 
maken met de terugtrekking van haar 
strijdkrachten van Cyprus en Famagusta 
over te dragen aan de Verenigde Naties 
overeenkomstig resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; herinnert aan het 
voorstel van de president van de 
Republiek Cyprus om de haven van 
Famagusta onder supervisie van de EU 
open te stellen om een positief klimaat te 
scheppen voor een succesvolle afsluiting 
van de lopende onderhandelingen over een 
hereniging en beide gemeenschappen de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks legaal 
handel te drijven op een wijze die voor 
allen aanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 310
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije intensief en met 
goede wil te werken aan een 
veelomvattende overeenkomst op basis op 
de relevante resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; vraagt de 
Turkse regering een begin te maken met de 
terugtrekking van haar strijdkrachten van 
Cyprus en Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 



AM\888692NL.doc 205/303 PE478.719v01-00

NL

succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 311
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije intensief en met 
goede wil te werken aan een 
veelomvattende overeenkomst op basis op 
de relevante resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; vraagt de 
Turkse regering een begin te maken met de 
terugtrekking van haar strijdkrachten van 
Cyprus en Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
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is;

Or. en

Amendement 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
onmiddellijk een begin te maken met de 
terugtrekking van haar strijdkrachten van 
Cyprus en Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. de

Amendement 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
onmiddellijk een begin te maken met de 
terugtrekking van haar strijdkrachten van 
Cyprus en Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 314
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
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van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
zonder enige verdere vertraging een begin 
te maken met de terugtrekking van haar 
strijdkrachten van Cyprus en Famagusta 
over te dragen aan de Verenigde Naties 
overeenkomstig resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; roept tevens de 
Republiek Cyprus op de haven van 
Famagusta onder supervisie van de EU-
douane open te stellen om een positief 
klimaat te scheppen voor een succesvolle 
afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta over te dragen aan de 
Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 

25. steunt de lopende onderhandelingen 
over de hereniging van Cyprus onder 
auspiciën van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ten volle; onderstreept 
dat een billijke en levensvatbare oplossing 
van het vraagstuk Cyprus urgent is en doet 
een beroep op Turkije en alle betrokken 
partijen intensief en met goede wil te 
werken aan een veelomvattende 
overeenkomst; vraagt de Turkse regering 
een begin te maken met de terugtrekking 
van haar strijdkrachten van Cyprus en 
Famagusta en het internationale vliegveld 
van Nicosia (Ercan) over te dragen aan de 
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550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Verenigde Naties overeenkomstig resolutie 
550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; 
roept tevens de Republiek Cyprus op de 
haven van Famagusta onder supervisie van 
de EU-douane open te stellen om een 
positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over een hereniging en 
de Turkse Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks legaal handel te drijven 
op een wijze die voor allen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 316
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Europese instellingen 
alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
om rechtstreekse handel tussen de EU en 
het noordelijke deel van Cyprus mogelijk 
te maken, en het vrije verkeer van de 
Turks-Cypriotische gemeenschap te 
faciliteren, teneinde het isolement van de 
Turks-Cypriotische gemeenschap op te 
heffen, overeenkomstig de conclusies van 
de Raad Algemene Zaken van 26 april 
2004;

Or. en

Amendement 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept Turkije met aandrang op alle 
lidstaten van de Europese Unie te 
erkennen, met inbegrip van de Republiek 
Cyprus;

Or. nl

Amendement 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen;

26. acht het voor Turkije van essentieel 
belang meer steun aan het Comité voor 
vermisten op Cyprus te verlenen;

Or. it

Amendement 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen;

26. spoort Turkije aan zijn volle steun aan 
het Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen;

Or. nl

Amendement 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen;

26. 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 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens;

Or. en

Amendement 321
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen;

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen; verzoekt alle partijen hun 
inspanningen voor steun aan het Comité 
verder op te voeren;

Or. en

Amendement 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 
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verlenen; verlenen; verzoekt alle partijen hun 
inspanningen voor steun aan het Comité 
verder op te voeren;

Or. en

Amendement 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt Turkije geen nieuwe 
illegale nederzettingen van Turkse 
burgers op het eiland te stichten, 
aangezien dit het demografische 
evenwicht verder zou beïnvloeden en de 
loyaliteit van zijn burgers op het eiland 
jegens een toekomstige 
gemeenschappelijke staat op basis van 
zijn gemeenschappelijke verleden zou 
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verminderen; verzoekt Turkije iets te doen 
aan de kwestie van de illegale 
nederzettingen van Turkse burgers op het 
eiland, overeenkomstig de Geneefse 
Conventie, de beginselen van het 
internationaal recht en de relevante 
resoluties van de Raad van Europa;

Or. en

Amendement 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. veroordeelt in krachtige 
bewoordingen de ontheiliging van kerken 
en de vernietiging van begraafplaatsen in 
Noord-Cyprus, en verzoekt Turkije met 
klem deze sites te herstellen;

Or. en

Amendement 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort Turkije aan meer steun aan het 
Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen;

26. spoort Turkije aan zijn volle steun aan 
het Comité voor vermisten op Cyprus te 
verlenen;

Or. nl

Amendement 327
Geoffrey Van Orden
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
onder al haar lidstaten en dat Turkije als 
kandidaat-lidstaat zich moet beijveren 
waardige betrekkingen met de Europese 
Unie en al haar lidstaten te onderhouden;
herinnert er verder aan dat het 
voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie geregeld is in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;

27. onderstreept dat een succesvolle 
afronding van het lopende VN-proces 
voor het vinden van een alomvattende 
oplossing van de kwestie-Cyprus het 
mogelijk zou maken dat de nieuwe, 
gefederaliseerde staat, die op het eiland in 
het leven zou worden geroepen, het 
voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie in de tweede helft van 2012 
op zich zou kunnen nemen, en brengt in 
herinnering dat Turkije reeds heeft 
aangegeven bereid te zijn betrekkingen 
aan te knopen met de nieuwe staat die in 
het kader van een alomvattende oplossing 
zou ontstaan;

Or. en

Amendement 328
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 

27. beschouwt het onaanvaardbaar dat 
Turkije heeft verklaard de betrekkingen 
met het voorzitterschap van de Europese 
Unie in de tweede helft van 2012 te zullen 
bevriezen als dan nog geen oplossing van 
het vraagstuk Cyprus is gevonden; brengt 
in herinnering dat de Europese Unie 
gebaseerd is op de beginselen van een 
oprechte samenwerking en wederzijdse 
solidariteit onder al haar lidstaten en dat 
Turkije als kandidaat-lidstaat zich moet 
beijveren waardige betrekkingen met de 
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haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;

Europese Unie en al haar lidstaten te 
onderhouden; herinnert er verder aan dat
het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie geregeld is in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;

Or. en

Amendement 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;

27. veroordeelt het feit dat Turkije heeft 
verklaard de betrekkingen met het 
voorzitterschap van de Europese Unie in de 
tweede helft van 2012 te zullen bevriezen 
als dan nog geen oplossing van het 
vraagstuk Cyprus is gevonden; brengt in 
herinnering dat de Europese Unie 
gebaseerd is op de beginselen van een 
oprechte samenwerking en wederzijdse 
solidariteit onder al haar lidstaten en dat 
Turkije als kandidaat-lidstaat zich moet 
beijveren waardige betrekkingen met de 
Europese Unie en al haar lidstaten te 
onderhouden; herinnert er verder aan dat 
het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie geregeld is in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;

Or. en

Amendement 330
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;

27. laakt het feit dat Turkije heeft 
verklaard de betrekkingen met het 
voorzitterschap van de Europese Unie in de 
tweede helft van 2012 te zullen bevriezen 
als dan nog geen oplossing van het 
vraagstuk Cyprus is gevonden; brengt in 
herinnering dat de Europese Unie 
gebaseerd is op de beginselen van een 
oprechte samenwerking en wederzijdse 
solidariteit onder al haar lidstaten en dat 
Turkije als kandidaat-lidstaat zich moet 
beijveren waardige betrekkingen met de 
Europese Unie en al haar lidstaten te 
onderhouden; herinnert er verder aan dat 
het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie geregeld is in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;

Or. de

Amendement 331
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 

27. stelt vast dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
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het Verdrag betreffende de Europese Unie; het Verdrag betreffende de Europese Unie;
roept de Commissie en de Raad op om ook 
de betrekkingen met Turkije te bevriezen;

Or. nl

Amendement 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;

27. is hevig ontsteld over het feit dat 
Turkije heeft verklaard de betrekkingen 
met het voorzitterschap van de Europese 
Unie in de tweede helft van 2012 te zullen 
bevriezen als dan nog geen oplossing van 
het vraagstuk Cyprus is gevonden; brengt 
in herinnering dat de Europese Unie 
gebaseerd is op de beginselen van een 
oprechte samenwerking en wederzijdse 
solidariteit onder al haar lidstaten en dat 
Turkije als kandidaat-lidstaat zich moet 
beijveren waardige betrekkingen met de 
Europese Unie en al haar lidstaten te 
onderhouden; herinnert er verder aan dat 
het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie geregeld is in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;

Or. de

Amendement 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
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de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;

de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden, in het 
bijzonder wat het roulerende 
voorzitterschap betreft; herinnert er verder 
aan dat het voorzitterschap van de Raad 
van de Europese Unie geregeld is in het 
Verdrag betreffende de Europese Unie;

Or. en

Amendement 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden en is van oordeel dat een 
dergelijk standpunt niet verenigbaar is 
met de status van Turkije als kandidaat-
land; brengt in herinnering dat de Europese 
Unie gebaseerd is op de beginselen van een 
oprechte samenwerking en wederzijdse 
solidariteit onder al haar lidstaten en dat 
Turkije als kandidaat-lidstaat zich moet 
beijveren waardige betrekkingen met de 
Europese Unie en al haar lidstaten te 
onderhouden; herinnert er verder aan dat 
het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie geregeld is in het Verdrag 
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betreffende de Europese Unie;

Or. it

Amendement 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;

27. betreurt dat Turkije heeft verklaard de 
betrekkingen met het voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 
2012 te zullen bevriezen als dan nog geen 
oplossing van het vraagstuk Cyprus is 
gevonden; brengt in herinnering dat de 
Europese Unie gebaseerd is op de 
beginselen van een oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit onder al haar 
lidstaten en dat Turkije als kandidaat-
lidstaat zich moet beijveren waardige 
betrekkingen met de Europese Unie en al 
haar lidstaten te onderhouden; herinnert er 
verder aan dat het voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie geregeld is in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie;
is evenwel van oordeel dat een succesvolle 
afronding van de lopende 
onderhandelingen de weg zou vrijmaken 
voor volwaardige betrekkingen tussen 
Turkije en een nieuwe partnerschapsstaat, 
en verzoekt alle partijen derhalve met 
klem hun volledige steun te geven aan de 
inspanningen van de secretaris-generaal 
van de VN, zodat een verenigd, 
bicommunaal, bizonaal, federaal Cyprus 
in juli 2012 het voorzitterschap van de 
Europese Unie op zich kan nemen;

Or. en
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Amendement 336
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderstreept dat een succesvolle 
afronding van het lopende VN-proces 
voor het vinden van een oplossing van de 
kwestie-Cyprus de nieuwe 
partnerschapsstaat die op het eiland zal 
ontstaan in de gelegenheid zal stellen in 
de tweede helft van 2012 het 
voorzitterschap van de Europese Unie op 
zich te nemen; brengt in dit verband in 
herinnering dat Turkije reeds zijn 
bereidheid kenbaar heeft gemaakt 
betrekkingen aan te gaan met de nieuwe 
partnerschapsstaat die in het verlengde 
van de alomvattende oplossing zal 
ontstaan;

Or. en

Amendement 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus 
en roept daarom ook de Republiek Cyprus 
op haar veto op de deelname van Turkije 
aan het Europees defensieagentschap op 
te heffen;

28. betreurt het feit dat de "Berlijn Plus"-
regelingen voor samenwerking tussen de 
EU en de NAVO worden geblokkeerd 
door de bezwaren van Turkije tegen de 
betrokkenheid van Cyprus in de NAVO en 
de bezwaren van Cyprus tegen de 
betrokkenheid van Turkije bij het GVDB 
en het Europees defensieagentschap; 
verzoekt Turkije en Cyprus een 
daadwerkelijke politieke dialoog te 
beginnen over vertrouwenwekkende 
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maatregelen die uitmonden in wederzijdse 
veiligheid, en gemeenschappelijke 
strategische doelstellingen voor Europa 
en Turkije in de hele regio vast te stellen;

Or. en

Amendement 338
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus 
en roept daarom ook de Republiek Cyprus 
op haar veto op de deelname van Turkije 
aan het Europees defensieagentschap op 
te heffen;

28. betreurt dat de strategische 
samenwerking tussen de EU en de NAVO 
op een hoger plan dan "Berlijn Plus" in 
de praktijk wordt gefrustreerd door 
Turkijes negatieve opstelling;

Or. en

Amendement 339
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus 
en roept daarom ook de Republiek Cyprus 
op haar veto op de deelname van Turkije 
aan het Europees defensieagentschap op
te heffen;

28. verzoekt Turkije, gezien de recentelijke 
internationale verhoudingen, de NAVO te 
verlaten;
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Or. nl

Amendement 340
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus 
en roept daarom ook de Republiek Cyprus 
op haar veto op de deelname van Turkije 
aan het Europees defensieagentschap op 
te heffen;

28. dringt aan op een pragmatische 
samenwerking tussen de EU en de NAVO, 
niet belemmerd door het geschil Turkije-
Cyprus, en hoopt op een snelle 
normalisatie van de betrekkingen tussen 
de EU en de NAVO; verzoekt Turkije te 
stoppen met het opwerpen van obstakels 
voor EU-NAVO-samenwerking;

Or. en

Amendement 341
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus 
en roept daarom ook de Republiek Cyprus 
op haar veto op de deelname van Turkije 
aan het Europees defensieagentschap op 
te heffen;

28. onderkent het belang van Turkije als 
een sleutelpartner in de NAVO en dat de 
kwestie-Cyprus hoogdringend moet 
worden opgelost, teneinde alle obstakels 
voor toetreding tot het bondgenootschap, 
vernieuwing en samenwerking weg te 
nemen;

Or. en
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Amendement 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op 
haar veto op de deelname van Turkije aan 
het Europees defensieagentschap op te 
heffen;

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus;

Or. en

Amendement 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op 
haar veto op de deelname van Turkije aan 
het Europees defensieagentschap op te 
heffen;

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus;

Or. nl

Amendement 344
Dimitar Stoyanov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op 
haar veto op de deelname van Turkije aan 
het Europees defensieagentschap op te 
heffen;

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus;

Or. bg

Amendement 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op 
haar veto op de deelname van Turkije aan 
het Europees defensieagentschap op te 
heffen;

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom tegelijkertijd ook de 
Republiek Cyprus op haar veto op de 
deelname van Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

Or. en

Amendement 346
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op 
haar veto op de deelname van Turkije aan
het Europees defensieagentschap op te 
heffen;

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op 
haar veto op de waarnemersstatus van 
Turkije in het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

Or. en

Amendement 347
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op 
haar veto op de deelname van Turkije aan 
het Europees defensieagentschap op te 
heffen;

28. verzoekt Turkije ruimte te scheppen 
voor een politieke dialoog tussen de EU en 
de NAVO door een einde te maken aan 
zijn veto inzake de EU-NAVO-
samenwerking met inbegrip van Cyprus en 
roept daarom ook de Republiek Cyprus op
haar veto op de deelname van Turkije aan 
activiteiten van het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

Or. en

Amendement 348
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. neemt kennis van de voortdurende 29. neemt kennis van de voortdurende 
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verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is 
ingetrokken en is van mening dat de 
verbetering van de bilaterale betrekkingen 
tussen de twee landen ertoe moet leiden 
dat een einde aan een dergelijk 
dreigement wordt gemaakt;

verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen, en dringt er bij 
hen op aan snel progressie te boeken bij 
het oplossen van hun historische
geschillen over territoriale rechten in de 
Egeïsche Zee; 

Or. en

Amendement 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is 
ingetrokken en is van mening dat de 
verbetering van de bilaterale betrekkingen 
tussen de twee landen ertoe moet leiden 
dat een einde aan een dergelijk 
dreigement wordt gemaakt;

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; verzoekt het 
Griekse en het Turkse parlement de op 1, 
respectievelijk 8 juni 1995 aangenomen 
resoluties in te trekken;

Or. en

Amendement 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 
landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt;

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; uit zijn grote 
bezorgdheid over het feit dat het casus 
belli-dreigement dat de Turkse grote 
nationale vergadering tegen Griekenland 
heeft geuit niet is ingetrokken en is van 
mening dat de verbetering van de bilaterale 
betrekkingen tussen de twee landen ertoe 
moet leiden dat een einde aan een dergelijk 
dreigement wordt gemaakt;

Or. it

Amendement 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 
landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt;

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en dat Turkije nog steeds de Griekse 
territoriale, maritieme en luchtruim- (en 
FIR-) grenzen, zoals vastgesteld in het 
kader van nationale verdragen en 
overeenkomsten, betwist, en is van mening 
dat de verbetering van de bilaterale 
betrekkingen tussen de twee landen ertoe 
moet leiden dat een einde aan een dergelijk 
dreigement wordt gemaakt;

Or. el
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Amendement 352
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 
landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt;

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 
landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt;
verzoekt de Turkse regering met klem 
naar oplossingen te zoeken om het 
biculturele karakter van de Turkse 
eilanden Gökceada (Imvros) en Bozcaada 
(Tenedos) te bewaren, en om in het 
bijzonder de problemen aan te pakken die 
de leden van de Griekse minderheid 
ondervinden in het onderwijs en met hun 
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 353
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement
29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 

neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 
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landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt;

landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt; 
verwacht van Turkije dat het een einde 
maakt aan de voortdurende schendingen 
van het Griekse luchtruim en de Griekse 
territoriale wateren, alsmede aan de 
vluchten over Griekse eilanden;

Or. el

Amendement 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 
landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt;

29. neemt kennis van de voortdurende 
verhoogde inspanningen van Turkije en 
Griekenland ter verbetering van hun 
bilaterale betrekkingen; betreurt echter dat 
het casus belli-dreigement dat de Turkse 
grote nationale vergadering tegen 
Griekenland heeft geuit niet is ingetrokken 
en is van mening dat de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen tussen de twee 
landen ertoe moet leiden dat een einde aan 
een dergelijk dreigement wordt gemaakt;
verzoekt de Turkse regering met klem een 
einde te maken aan de voortdurende 
schendingen van het Griekse luchtruim 
en de vluchten van Turkse militaire 
vliegtuigen boven Griekse eilanden;

Or. en

Amendement 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is van oordeel dat de regeringen 
van Griekenland en Turkije moeten 
voldoen aan al lang bestaande verzoeken 
om hun wapenaankopen te verminderen, 
zodat het mogelijk wordt de hieraan 
uitgegeven exorbitante bedragen te 
besteden aan diverse sociale 
bestemmingen in beide landen, met name 
nu de internationale economische crisis 
een hoogtepunt heeft bereikt;

Or. el

Amendement 356
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. onderstreept dat dit soort 
bedreigingen, alsook de herhaalde 
schendingen van de territoriale wateren 
en het luchtruim van 
buurlanden/lidstaten, onverenigbaar zijn 
met het beginsel van goede 
nabuurschapsbetrekkingen; onderstreept 
dat Turkije, als kandidaat-lidstaat, zich 
ondubbelzinnig moet inzetten voor 
betrekkingen van goed nabuurschap en 
voor de vreedzame regeling van geschillen 
conform het Handvest van de Verenigde 
Naties en, indien nodig, met een beroep 
op het Internationaal Gerechtshof;

Or. en

Amendement 357
Dimitar Stoyanov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. doet een beroep op Turkije om zijn 
verplichtingen in het kader van het 
Verdrag van Ankara van 18 oktober 1925 
na te komen en de in dat verdrag 
vastgelegde schadeloosstelling te betalen 
met de achterstallige rente die, zoals te 
doen gebruikelijk, uit hoofde van het 
internationale recht verschuldigd is, aan 
de Bulgaarse vluchtelingen uit 
Oost-Thracië en hun afstammelingen 
wier bezit tijdens de tweede Balkanoorlog 
van 1913 in beslag werd genomen; is van 
mening dat het nakomen door Turkije van 
zijn internationale verplichtingen een 
belangrijk signaal van vooruitgang zou 
zijn;

Or. bg

Amendement 358
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is;

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
erkent dat oplossingen voor specifieke 
territoriale geschillen gestoeld kunnen 
zijn op vrijwillige beperkingen en 
compromissen waarover in een geest van 
wederzijds vertrouwen is onderhandeld, 
en dat dit de weg zou vrijmaken voor een 
snelle toetreding van Turkije tot 
UNCLOS;
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Or. en

Amendement 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert eraan dat de
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is;

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert aan het soevereine 
recht van de Republiek Cyprus de 
natuurlijke rijkdommen in zijn exclusieve 
economische zone te exploreren en 
exploiteren op grond van het EU-acquis 
en het internationaal recht, met inbegrip 
van UNCLOS; maakt zich ernstige zorgen 
over de openlijke Turkse dreigementen 
aan het adres van de Republiek Cyprus, 
en verzoekt Turkije met klem hiermee te 
stoppen, geen spanningen meer te 
veroorzaken en een eind te maken aan de 
schendingen van de soevereine rechten 
van de Republiek Cyprus in diens 
territoriale wateren, exclusieve 
economische zone en luchtruim;

Or. en

Amendement 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is;

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert aan het soevereine 
recht van de Republiek Cyprus de 
natuurlijke rijkdommen in zijn exclusieve 
economische zone te exploreren en 
exploiteren op grond van het EU-acquis 
en het internationaal recht, met inbegrip 
van UNCLOS; maakt zich ernstige zorgen 
over de recente openlijke Turkse 
dreigementen aan het adres van de 
Republiek Cyprus, en verzoekt Turkije 
met klem hiermee te stoppen, geen 
spanningen meer te veroorzaken en een 
eind te maken aan de schendingen van de 
soevereine rechten van de Republiek 
Cyprus in diens territoriale wateren, 
exclusieve economische zone en 
luchtruim;

Or. en

Amendement 361
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert eraan dat de 

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert aan het soevereine 
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exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is;

recht van de Republiek Cyprus de 
natuurlijke rijkdommen in zijn exclusieve 
economische zone te exploreren en 
exploiteren op grond van het EU-acquis 
en het internationaal recht, met inbegrip 
van UNCLOS; maakt zich ernstige zorgen 
over de recente openlijke Turkse 
dreigementen aan het adres van de 
Republiek Cyprus, en verzoekt Turkije 
met klem hiermee te stoppen, geen 
spanningen meer te veroorzaken en een 
eind te maken aan de schendingen van de 
soevereine rechten van de Republiek 
Cyprus in diens territoriale wateren, 
exclusieve economische zone en 
luchtruim;

Or. en

Amendement 362
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is;

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; onderstreept dat de exclusieve 
economische zone van de Republiek 
Cyprus op grond van UNCLOS volledig 
legitiem is;

Or. en

Amendement 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is;

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren; herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is en onderstreept de 
soevereine rechten van alle lidstaten van 
de EU, overeenkomstig het internationaal 
recht; maakt zich ernstige zorgen over de 
recente openlijke Turkse dreigementen 
aan het adres van de Republiek Cyprus, 
en verzoekt Turkije met klem hiermee te 
stoppen, geen spanningen meer te 
veroorzaken en een eind te maken aan de 
schendingen van de soevereine rechten 
van de Republiek Cyprus in diens 
territoriale wateren, exclusieve 
economische zone en luchtruim;

Or. en

Amendement 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 

30. onderstreept dat het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
door de 27 lidstaten, de EU en alle andere 
kandidaat-lidstaten is ondertekend en deel 
uitmaakt van het acquis communautaire; 
vraagt de Turkse regering dit verdrag dan 
ook onverwijld te ondertekenen en te 
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ratificeren; herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is;

ratificeren; herinnert eraan dat de 
exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is en dat andere landen 
in dit gebied het recht hebben om uit 
hoofde van dit verdrag hun eigen 
exclusieve economische zones in te 
richten; 

Or. el

Amendement 365
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en verzoekt Turkije met klem 
de grens, die zonder rechtvaardiging sinds 
1993 gesloten is, opnieuw open te stellen;

Or. en

Amendement 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. onderstreept het belang van 
stabiele en op samenwerking gebaseerde 
betrekkingen tussen Turkije en Irak, en 
spoort Turkije derhalve aan de territoriale 
onschendbaarheid van Irak volledig te 
respecteren en militaire operaties op Iraks 
grondgebied te stoppen; herinnert aan de 
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recente militaire bedreigingen voor vrede 
en stabiliteit in de hele regio; verzoekt 
Turkije met klem de gevolgen van het 
Zuid-Oost-Anatoliëproject (GAP) voor de 
betrekkingen met de buurlanden en het 
bestaande unieke landschap en het 
cultureel erfgoed van de betrokken 
provincies nog eens gedetailleerd tegen 
het licht te houden;

Or. en

Amendement 367
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
meer inspanningen te plegen om hun 
betrekkingen te normaliseren door zonder 
voorwaarden vooraf de protocollen te 
ratificeren en de gemeenschappelijke grens 
open te stellen; herinnert beide landen er 
daarnaast aan dat goede 
nabuurschapsbetrekkingen in beider 
belang zijn en een conditio sine qua non 
voor de totstandbrenging van vrede, 
veiligheid en stabiliteit in de hele regio;

Or. en

Amendement 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement
31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

31. dringt er bij Turkije op aan zijn
betrekkingen met Armenië te normaliseren 
door zonder voorwaarden vooraf de 
protocollen te ratificeren en de grens open 
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te stellen;

Or. el

Amendement 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

31. dringt er bij Turkije op aan zijn
betrekkingen met Armenië te normaliseren 
door zonder voorwaarden vooraf de 
protocollen te ratificeren en de grens open 
te stellen;

Or. de

Amendement 370
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door de 
protocollen te ratificeren en de grens open 
te stellen;

Or. en

Amendement 371
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de op 10 
oktober 2009 in Zwitserland getekende 
protocollen te ratificeren en verzoekt 
Turkije de grens open te stellen;

Or. en

Amendement 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;
herinnert eraan dat in resolutie A2-33/87 
van het Parlement, de enige instelling van 
de EU die middels algemene verkiezingen 
wordt verkozen, de erkenning van de 
Armeense volkerenmoord als voorwaarde 
voor de toetreding van Turkije tot de EU 
wordt gesteld;

Or. it

Amendement 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 

31. dringt er bij Turkije en Armenië op aan 
hun betrekkingen te normaliseren door 
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zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;

zonder voorwaarden vooraf de protocollen 
te ratificeren en de grens open te stellen;
spoort ze daarnaast aan historici van 
naam opdracht te geven een studie te 
verrichten, teneinde tot een door beide 
partijen aanvaarde en objectieve schets 
van de grootschalige moord op Armeniërs 
in 1915 te komen, en beschouwt de 
Franse wet die het ontkennen van deze 
moorden criminaliseert in deze context 
weinig behulpzaam;

Or. en

Amendement 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. beschouwt Turkije als een 
belangrijke EU-partner in het gebied van 
de Zwarte Zee, dat voor de EU van 
strategisch belang is; verzoekt Turkije 
steun te geven voor en actief bij te dragen 
aan de implementatie van EU-beleid en -
programma's in deze regio's;

Or. en

Amendement 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is van oordeel dat de voortdurende 
instroom van Turkse staatsburgers in het 
gebied dat niet onder controle van de 
autoriteiten van de Republiek Cyprus 
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staat, neerkomt op een illegale wijziging 
van de demografische situatie op het 
eiland, de identiteit van de Turks-
Cyprioten verandert, de EU-wetgeving 
schendt en moet worden opgelost 
overeenkomstig het bepaalde in de 
Geneefse Conventie;

Or. en

Amendement 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. dringt er bij zowel Turkije, als 
Armenië op aan de protocollen te 
ratificeren, de grens te openen en een 
onpartijdig wetenschappelijk onderzoek 
van de historische bronnen en archieven 
te beginnen, en verzoekt de lidstaten af te 
zien van het aannemen van 
strafrechtwetgeving op basis van 
omstreden historische gebeurtenissen;

Or. en

Amendement 377
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. doet een beroep op Turkije om de 
Armeense volkerenmoord van 1894 tot 
1915 en de volkerenmoord op de 
Bulgaarse bevolking tijdens de bezetting 
van 1396 tot 1913 te erkennen; 
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Or. bg

Amendement 378
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verwelkomt de inspanningen van 
de Turkse autoriteiten om de illegale 
migratie naar aangrenzende EU-lidstaten 
en de EU terug te dringen; maakt zich 
tegelijkertijd zorgen over het grote aantal 
illegale migranten dat in 2011 aan de 
Turkse kant van de rivier de Maritsa op 
de grens met Bulgarije is verdronken, en 
dringt aan op een onderzoek en de 
implementatie van preventieve 
maatregelen;

Or. en

Amendement 379
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen;

32. maakt zich zorgen over de situatie die
Turkije ervan weerhoudt te voldoen aan 
zijn verplichting van een volledige, niet-
discriminatoire uitvoering van het 
aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat dit
ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet met 
klem een beroep op de regeringen van 
Griekenland, de Republiek Cyprus en 
Turkije om alle noodzakelijke 
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maatregelen te nemen voor het elimineren
van de belemmeringen voor vooruitgang 
op dit punt; 

Or. en

Amendement 380
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen;

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen; roept de EU-lidstaten op 
de verplichtingen uit hoofde van de 
associatieovereenkomst EU-Turkije 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 381
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. betreurt de weigering van Turkije te 32. betreurt de weigering van Turkije te 
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voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen;

voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen; herinnert eraan dat 
erkenning van alle lidstaten een 
noodzakelijk bestanddeel van het 
toetredingsproces vormt; verzoekt Turkije 
in dit verband met klem zijn betrekkingen 
met alle EU-lidstaten zonder verdere 
vertraging te normaliseren, waaronder het 
opheffen van zijn veto op het 
lidmaatschap van EU-lidstaten van 
internationale organisaties;

Or. en

Amendement 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen;

32. betreurt uitdrukkelijk de weigering van 
Turkije te voldoen aan zijn verplichting 
van een volledige, niet-discriminatoire 
uitvoering van het aanvullend protocol bij 
de associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces moet krijgen en 
doet een beroep op de Turkse regering het 
protocol ten volle en zonder verdere 
vertraging ten uitvoer te leggen;

Or. nl
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Amendement 383
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen;

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering het onderhandelingsproces zal 
blijven blokkeren en doet een beroep op de 
Turkse regering het protocol ten volle en 
zonder verdere vertraging ten uitvoer te 
leggen;

Or. de

Amendement 384
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen;

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen; brengt in herinnering 
dat erkenning van alle EU-lidstaten een 
noodzakelijk onderdeel van het 
toetredingsproces is; verzoekt Turkije met 
klem zijn betrekkingen met alle EU-
lidstaten zo snel mogelijk te normaliseren, 



PE478.719v01-00 246/303 AM\888692NL.doc

NL

waaronder het opheffen van zijn veto op 
het lidmaatschap van EU-lidstaten van 
internationale organisaties;

Or. en

Amendement 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen;

32. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; wijst erop dat deze 
weigering ernstige gevolgen voor het 
onderhandelingsproces heeft en doet een 
beroep op de Turkse regering het protocol 
ten volle en zonder verdere vertraging ten 
uitvoer te leggen; merkt op dat de 
conclusies van de EU-Raad van 26 april 
2004 met betrekking tot Cyprus nog altijd 
niet zijn geïmplementeerd; roept daarom 
de EU-Raad op het voorstel van de 
Commissie in dit opzicht goed te keuren;

Or. en

Amendement 386
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat er een verschil 
van interpretatie is tussen de Commissie 
en Turkije met betrekking tot de 
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implementatie van het aanvullend 
protocol bij de associatieovereenkomst
EU-Turkije;

Or. en

Amendement 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. herhaalt zijn dringende verzoek 
aan de Turkse regering te stoppen met 
zijn oproepen aan Europese burgers van 
Turkse komaf, omdat deze boodschappen 
een negatieve invloed op hun proces van 
integratie in de verschillende lidstaten 
kunnen hebben;

Or. en

Amendement 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden 

33. is van oordeel dat de Koerdische 
kwestie een politiek vraagstuk is dat 
alleen middels politieke maatregelen, 
vergaande op verbroedering gerichte 
inspanningen en de wil om moeilijke 
onderhandelingen te voeren, kan worden 
opgelost; verzoekt de lidstaten en de Raad 
een constructieve rol te spelen bij het 
oplossen van de Koerdische kwestie, en de 
Turkse regering aan te moedigen de 
noodzaak van onderhandelingen te 
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en het internationale recht, de 
samenwerking met Turkije in de strijd 
tegen terrorisme en de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad als bron voor de 
financiering van het terrorisme te 
intensiveren; dringt bij de Commissie en 
de lidstaten aan op de bevordering van 
een adequate informatieve dialoog en de 
uitwisseling van informatie met Turkije 
over uitleveringsverzoeken van Turkije 
waarmee om wettelijke of procedurele 
redenen geen vooruitgang kan worden 
geboekt;

erkennen en, indien daarom wordt 
gevraagd, tussen de partijen te 
bemiddelen;

Or. en

Amendement 389
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang kan 

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; onderstreept dat het 
terrorisme en het geweld van de PKK de 
belangrijkste obstakels zijn voor de 
totstandbrenging van een politiek klimaat 
waarin tot een vreedzame oplossing van 
de Koerdische kwestie kan worden 
gekomen; verzoekt de Turkse regering de 
veiligheid van de regio te waarborgen 
door illegale gewapende strijders aan te 
pakken en een vreedzaam klimaat tot 
stand te brengen voor een vrij en 
pluralistisch debat met politici van 
Koerdische afkomst; doet een beroep op 
de EU-lidstaten om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
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worden geboekt; mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang kan 
worden geboekt;

Or. en

Amendement 390
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang kan 

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
en de door deze misdaad op poten gezette
drugshandel als bron voor de financiering 
van het terrorisme te intensiveren; dringt 
bij de Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
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worden geboekt; procedurele redenen geen vooruitgang kan 
worden geboekt;

Or. en

Amendement 391
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang kan 
worden geboekt;

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat; doet een beroep op de EU-lidstaten 
om, in nauwe samenwerking met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, en naar behoren rekening 
houdend met de mensenrechten, 
fundamentele vrijheden en het 
internationale recht, de samenwerking met 
Turkije in de strijd tegen terrorisme en de 
strijd tegen de georganiseerde misdaad als 
bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang kan 
worden geboekt; verzoekt Turkije op welke 
manier dan ook geen directe of indirecte 
contacten te onderhouden met de 
Fethullah Gülen-beweging;

Or. nl

Amendement 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang 
kan worden geboekt;

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije, mits deze betrekking hebben 
op serieuze en geloofwaardige 
beschuldigingen van terroristische 
misdaden en niet neerkomen op pogingen 
om legitieme politieke activiteiten, 
vertegenwoordiging en afwijkende 
meningen te beperken en het zwijgen op te 
leggen;

Or. en

Amendement 393
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 

33. herhaalt zijn vastberaden en sterke 
veroordeling van het ononderbroken 
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terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang kan 
worden geboekt;

terroristische geweld van de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en betuigt zijn volledige solidariteit 
met Turkije; doet een beroep op de EU-
lidstaten om, in nauwe samenwerking met 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, en naar 
behoren rekening houdend met de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
het internationale recht, de samenwerking 
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad 
als bron voor de financiering van het 
terrorisme te intensiveren; dringt bij de 
Commissie en de lidstaten aan op de 
bevordering van een adequate informatieve 
dialoog en de uitwisseling van informatie 
met Turkije over uitleveringsverzoeken 
van Turkije waarmee om wettelijke of 
procedurele redenen geen vooruitgang kan 
worden geboekt, en verzoekt Turkije 
alleen goed onderbouwde dossiers voor te 
leggen;

Or. en

Amendement 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. betreurt het gebruik van het 
wetboek van strafrecht en het misbruik 
van de antiterreurwetgeving om te 
proberen vreedzame Koerdische 
commentatoren, politici, activisten en
demonstranten, waaronder kinderen, te 
intimideren, te arresteren en te 
criminaliseren; verzoekt de Turkse 
regering respect te tonen voor het recht 
van legitiem commentaar, van politieke 
activiteit en van vreedzaam protest, en 
wetgeving zoals artikel 220, de leden 6 en 
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7, van het Turkse wetboek van strafrecht 
en artikel 2, lid 2, van de 
antiterreurwetgeving in te trekken;

Or. en

Amendement 395
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. maakt zich zorgen over de 
inperking van het recht van vrije 
meningsuiting op grond van een 
restrictieve interpretatie van de 
antiterreurwetgeving, in het bijzonder de 
ruime interpretatie van terrorisme in de 
antiterreurwetgeving, en verzoekt Turkije 
deze wetgeving nog eens tegen het licht te 
houden;

Or. en

Amendement 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. veroordeelt andermaal ten 
stelligste het niet-aflatende geweld in 
verband met de Koerdische kwestie;
verzoekt de Commissie en de lidstaten van 
de EU om, overeenkomstig het acquis 
communautaire, de criteria van 
Kopenhagen en met name de eerbiediging 
van de fundamentele vrijheden en 
grondrechten, alsmede het internationale 
recht, de Turkse regering ertoe aan te 
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sporen zijn wetgeving tegen het terrorisme 
en zijn strafrecht te herzien; verzoekt de 
lidstaten de PKK te schrappen van de 
Europese lijst van terroristische 
organisaties1, aangezien het voorkomen 
op deze lijst te vaak ertoe leidt dat de leden 
van de Koerdische gemeenschap in 
sommige lidstaten met terroristen gelijk 
worden gesteld;

Or. fr

Amendement 397
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. maakt zich ernstige zorgen over 
het feit dat de antiterreurwetgeving nog 
altijd uitermate ruim wordt toegepast en 
dat veroordelingen vaak stoelen op 
verklaringen van anonieme getuigen, die 
niet aan de advocaten van de verdediging 
ter beschikking worden gesteld, in het 
bijzonder in het geval van de vervolging 
van individuen op verdenking van het 
lidmaatschap van de Kurdistan 
Communities Union (KCK); verzoekt de 
Turkse regering de definitie van 
terrorisme aan te passen aan de 
internationale standaarden en normen, in 
het bijzonder de beginselen van 
wettelijkheid en wettelijke zekerheid, en 
op zo kort mogelijke termijn de 
vervolgingen onder deze wetgeving aan 
een herbestudering te onderwerpen, en 
ervoor te zorgen dat legitieme vrije 
meningsuiting niet wordt 
gecriminaliseerd;

                                               
1 Besluiten 2002/460/EG en 2002/334/EG van de Raad; arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg (zevende 
kamer) van 3 april 2008, PKK tegen de Raad (Zaak T-229/02).
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Or. en

Amendement 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. beschouwt in dit verband de ramp 
van Uludure, waar 35 onschuldige 
slachtoffers vielen, als een voorbeeld van 
een "ongeluk", en als een gevolg van het 
feit dat bij de bestrijding van terrorisme 
alleen een beroep op veiligheidstroepen 
wordt gedaan; verzoekt de Turkse 
regering haar verontschuldigingen aan te 
bieden en de families van de slachtoffers 
van Uludure een schadevergoeding te 
geven, en het publiek op de hoogte te 
stellen van de lopende onderzoeken; 

Or. en

Amendement 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 

Schrappen
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tenuitvoerlegging van de visumcode, bij 
de harmonisatie en vereenvoudiging van 
de visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in 
Turkije; verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
op het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer 
de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. en

Amendement 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij 
de harmonisatie en vereenvoudiging van 

34. verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
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de visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in 
Turkije; verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer 
de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt;

Or. nl

Amendement 401
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij 
de harmonisatie en vereenvoudiging van 
de visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in 

34. verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
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Turkije; verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer 
de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

binnenkomt;

Or. nl

Amendement 402
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden,
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor Turkse zakenlieden en
academici te vergemakkelijken; steunt de 
inspanningen van de Commissie en de 
lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de 
visumcode, bij de harmonisatie en 
vereenvoudiging van de visumvereisten en 
bij het opzetten van nieuwe 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
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Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. en

Amendement 403
Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 

34. maakt zich zorgen over het feit dat 
Turkije het enige kandidaat-land blijft
waarvoor geen visumliberalisering geldt; 
onderstreept dat het belangrijk is om de 
toegang tot de Europese Unie voor 
zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
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inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. en

Amendement 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt de Raad de Commissie te 
mandateren de visumdialoog te starten en 
de routekaart voor visumliberalisering 
vast te stellen; neemt kennis van het feit 
dat de onderhandelingen over de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
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volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
op het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer
de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Turkije zijn afgerond en neemt kennis 
van de conclusies van de JBZ-Raad van 
25 februari 2011; verzoekt zowel Turkije, 
als de EU volledig hun verplichtingen 
overeenkomstig de internationale 
mensenrechtenwetgeving na te komen, 
met name het "non-refoulement"-
beginsel;

Or. en

Amendement 405
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
onderstreept echter dat de onverwijlde 
ondertekening en uitvoering van de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije door de Turkse regering een 
conditio sine qua non voor 
visumfaciliteringen is; benadrukt het 
belang van een intensievere samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het gebied van 
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samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer 
de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

migratiebeheer en grenscontrole, onder 
meer in het licht van het grote percentage 
illegale immigranten dat via Turkije het 
EU-grondgebied binnenkomt;

Or. de

Amendement 406
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; is van 
mening dat de bepalingen van de 
overnameovereenkomst EU-Turkije niet 
mogen leiden tot een verlaging van de 
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grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

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, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart voor visumliberalisering vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 407
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
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volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
op het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van het grote 
percentage illegale immigranten dat via 
Turkije het EU-grondgebied binnenkomt; 
is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. bg

Amendement 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
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samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; herinnert aan het feit dat 
Turkije in de periode 2011-2013 via het 
instrument voor pre-toetredingsbijstand 
een totaalbedrag van 539 miljoen EUR zal 
ontvangen voor grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's; is van 
oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. en

Amendement 409
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
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inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat het 
visumbeleid van de Turkse regering ten 
aanzien van burgers uit derde landen 
steeds meer moet worden afgestemd op 
dat van de EU; is van oordeel dat, wanneer 
de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. es

Amendement 410
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
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Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer, bestrijding 
van mensenhandel en grenscontrole, onder 
meer in het licht van het grote percentage 
illegale immigranten dat via Turkije het 
EU-grondgebied binnenkomt; is van 
oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart voor visumliberalisering vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
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Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije en het bezette deel van 
Cyprus het EU-grondgebied binnenkomt; 
is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

Or. en

Amendement 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
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te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer
de overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat de 
overnameovereenkomst tegelijkertijd in 
werking moet treden met een mandaat van
de Raad aan de Commissie om de 
visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart voor visumliberalisering vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
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te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart voor visumliberalisering vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
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inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart voor visumliberalisering vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
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de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart voor visumliberalisering vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 416
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
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volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

volledig ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart voor visumliberalisering vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. constateert dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 

34. betreurt het feit dat Turkije het enige 
kandidaat-land is waarvoor geen 
visumliberalisering geldt; onderstreept dat 
het belangrijk is om de toegang tot de 
Europese Unie voor zakenlieden, 
academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de visumcode, bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en bij het opzetten van 
nieuwe visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst tussen de EU en 
Turkije onverwijld te ondertekenen en uit 
te voeren, en ervoor te zorgen dat tot de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
de bestaande bilaterale overeenkomsten 
volledig ten uitvoer worden gelegd; 
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benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
de visumdialoog op gang te brengen en de 
routekaart vast te leggen;

benadrukt het belang van een intensievere 
samenwerking tussen de EU en Turkije op 
het gebied van migratiebeheer en 
grenscontrole, onder meer in het licht van 
het grote percentage illegale immigranten 
dat via Turkije het EU-grondgebied 
binnenkomt; is van oordeel dat, wanneer de 
overnameovereenkomst eenmaal in 
werking is getreden, de Raad aan de 
Commissie het mandaat moet verlenen om 
zonder vertraging de visumdialoog op 
gang te brengen en de routekaart vast te 
leggen;

Or. en

Amendement 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is van mening dat de uitbetaling 
aan Turkije van middelen in het kader 
van het Instrument voor pre-
toetredingssteun moet worden gekoppeld 
aan concrete vorderingen van Turkije bij 
de bestrijding van de illegale immigratie 
in de EU en de beveiliging van zijn 
grenzen met Griekenland en Bulgarije;

Or. de

Amendement 419
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is verheugd over de vooruitgang 
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die Turkije heeft geboekt op het gebied 
van hernieuwbare energie en steunt 
verdere inspanningen gericht op 
vergroting van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen in alle 
sectoren;

Or. en

Amendement 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. maakt zich zorgen over de 
bilaterale overeenkomsten die Turkije met 
buurlanden - waaronder Pakistan, 
Soedan, Iran, Syrië, Libië en voormalige 
Sovjetrepublieken in Centraal-Azië - heeft 
gesloten betreffende het afschaffen van 
visumvereisten, gezien het feit dat burgers 
van die landen die legaal Turkije 
binnenkomen mogelijkerwijs illegaal 
doorreizen naar de EU;

Or. en

Amendement 421
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. betreurt de vertraging bij het 
voorleggen aan het Turkse parlement van 
wetgeving betreffende de bescherming 
van de rechten van vluchtelingen en 
asielzoekers, en maakt zich zorgen over 
niet aflatende stroom berichten over 
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personen die, na op arbitraire gronden de 
toegang tot de asielprocedure te zijn 
geweigerd, worden teruggestuurd naar 
landen waar ze het risico lopen te worden 
gefolterd of waar hun mensenrechten 
anderszins dreigen te worden 
geschonden;

Or. en

Amendement 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 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 het 
Turkse parlement 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 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. is ernstig verontrust over de 
aanhoudende schending van de 
mensenrechten van vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten aan beide 
zijden van de Grieks-Turkse grens, te land 
en ter zee, waar FRONTEX-eenheden 
eveneens actief zijn; beschouwt het plan 
van de Griekse instanties om langs de 
Turkse grens een muur van 12,5 km. 
lengte te bouwen als een inadequate 
maatregel om de migratiestromen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-
pijpleiding en andere gaspijpleidingen, 
zoals de toekomstige ITGI 
(Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; 
is van mening dat – gezien de strategische 
rol en het potentieel van Turkije, mede 
voor EU-investeringen en verdere 

Schrappen
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samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

Or. nl

Amendement 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de
strategische rol van de Nabucco-
pijpleiding en andere gaspijpleidingen, 
zoals de toekomstige ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) gasdoorvoercorridor 
voor de energiezekerheid van de Europese 
Unie; is van mening dat – gezien de 
strategische rol en het potentieel van 
Turkije, mede voor EU-investeringen en 
verdere samenwerking met de EU – moet 
worden nagedacht over de waarde van het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, ten einde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije over energie vooruit te helpen;

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, en zijn geografische 
nabijheid tot olierijke landen in het 
Midden-Oosten; onderstreept het
strategische belang van de Nabucco-
pijpleiding en andere gaspijpleidingen, 
zoals de toekomstige ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) gasdoorvoercorridor 
voor de energiezekerheid van de Europese 
Unie; is van mening dat – gezien de 
strategische rol en het potentieel van 
Turkije, mede voor EU-investeringen en 
verdere samenwerking met de EU, en met 
inachtneming van de inhoud van 
paragraaf 30 van dit verslag – moet 
worden nagedacht over de waarde van het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, ten einde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije over energie vooruit te helpen;

Or. en

Amendement 426
Charles Tannock
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de geplande Nabucco-
pijpleiding en andere gaspijpleidingen, 
zoals de toekomstige ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) gasdoorvoercorridor 
voor de energiezekerheid van de Europese 
Unie; verzoekt Turkije en Azerbeidzjan
met klem het isolatiebeleid ten opzichte 
van Armenië, door het stelselmatig uit te 
sluiten van projecten gericht op 
energiebevoorradingszekerheid voor de
EU, te stoppen; is van mening dat – gezien 
de strategische rol en het potentieel van 
Turkije, mede voor EU-investeringen en 
verdere samenwerking met de EU – moet 
worden nagedacht over de waarde van het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, ten einde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije over energie vooruit te helpen;

Or. en

Amendement 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
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aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; 
onderstreept het Turkse potentieel op het 
gebied van hernieuwbare energie, de 
belangrijke zonne-, wind- en 
aardwarmtebronnen van het land, en de 
mogelijkheden voor de EU om via lijnen 
voor langeafstandstransmissie van 
directstroom met een hoog voltage 
hernieuwbare energie uit Turkije te 
importeren, waarmee niet alleen onze 
energiebevoorradingszekerheid is 
gediend, maar we ook de verwezenlijking 
van onze doelstellingen op het gebied van 
hernieuwbare energie dichterbij brengen;
is van mening dat – gezien de strategische 
rol en het potentieel van Turkije, mede 
voor EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

Or. en

Amendement 428
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
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markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische 
rol en het potentieel van Turkije, mede 
voor EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie;

Or. de

Amendement 429
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als het belangrijkste doorvoerland
voor de Kaukasische en Kaspische 
aardolie- en aardgasvoorraden, de ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor 
Europa's energiezekerheid; is van mening 
dat – gezien de strategische rol en het 
potentieel van Turkije, mede voor 
Europese investeringen en verdere 
samenwerking met Europa – zo snel 
mogelijk onderhandelingen over hoofdstuk 
15 (energie) moeten worden geopend;
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energie vooruit te helpen;

Or. en

Amendement 430
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, op voorwaarde dat Turkije 
de soevereine rechten van de Republiek 
Cyprus volledig respecteert en 
onmiddellijk een eind maakt aan de 
bedreigingen van dat land, en zich houdt 
aan de in het onderhandelingskader 
vastgelegde verplichtingen op het gebied 
van goede nabuurschapsbetrekkingen en 
de vreedzame beslechting van geschillen;

Or. en

Amendement 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 
aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, op voorwaarde dat Turkije 
de soevereine rechten van alle lidstaten, 
met inbegrip van het recht van de 
Republiek Cyprus op een exclusieve 
economische zone, volledig respecteert, en 
zich houdt aan de in het 
onderhandelingskader vastgelegde 
verplichtingen op het gebied van goede 
nabuurschapsbetrekkingen en de 
vreedzame beslechting van geschillen;

Or. en

Amendement 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst andermaal op de centrale rol van 
Turkije als EU-energiecorridor voor de 
Kaukasische en Kaspische aardolie- en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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aardgasvoorraden, de strategische ligging 
van Turkije bij Irak en zijn opkomende 
markt voor ruwe olie; onderstreept de 
strategische rol van de Nabucco-pijpleiding 
en andere gaspijpleidingen, zoals de 
toekomstige ITGI (Interconnector Turkey-
Greece-Italy) gasdoorvoercorridor voor de 
energiezekerheid van de Europese Unie; is 
van mening dat – gezien de strategische rol 
en het potentieel van Turkije, mede voor 
EU-investeringen en verdere 
samenwerking met de EU – moet worden 
nagedacht over de waarde van het openen 
van onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, ten einde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije over 
energie vooruit te helpen;

Or. en

Amendement 433
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
seculiere democratie met een islamitische 
bevolkingsmeerderheid en als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
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buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

Or. lt

Amendement 434
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; onderstreept
de rol van Turkije als een belangrijke 
regionale speler, met name op het gebied 
van veiligheids- en defensiebeleid, in het 
Midden-Oosten, op de westelijke Balkan, 
in Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
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zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

Or. en

Amendement 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt 
en de inzet van Turkije voor de 
democratische krachten in Syrië en wijst 
andermaal op zijn belangrijke rol bij de 
bescherming van Syrische vluchtelingen; 
doet een beroep op de EU en Turkije om 
hun bestaande politieke dialoog over de 
keuzes van het buitenlands beleid en de 
doelstellingen van wederzijds belang te 
intensiveren; moedigt Turkije aan om zijn 
buitenlands beleid uit te bouwen in het 
kader van een dialoog en samenwerking 
met de Europese Unie, en zijn buitenlands 
beleid om geleidelijk aan af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën 
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika;
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Or. en

Amendement 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus, Centraal-Azië en de Hoorn van 
Afrika, alsmede op de rol van Turkije in 
het democratisch overgangsproces van de 
Arabische landen op belangrijke 
beleidsterreinen, waaronder politieke 
hervormingen, economische 
hervormingen en institutionele opbouw; 
steunt het vastberaden standpunt en de 
inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt 
en de inzet van Turkije voor de 
democratische krachten in Syrië en wijst 
andermaal op zijn belangrijke rol bij de 
bescherming van Syrische vluchtelingen; 
doet een beroep op de EU en Turkije om 
hun bestaande politieke dialoog over de 
keuzes van het buitenlands beleid en de 
doelstellingen van wederzijds belang te 
intensiveren; moedigt Turkije aan om zijn 
buitenlands beleid uit te bouwen in het 
kader van een dialoog en samenwerking 
met de Europese Unie, en zijn buitenlands 
beleid om geleidelijk aan af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën 
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als voortrekkersstaat 
in de regio met een doeltreffende 
economie en ontwikkelde democratische 
instellingen; steunt het vastberaden 
standpunt en de inzet van Turkije voor de 
democratische krachten in Syrië en wijst 
andermaal op zijn belangrijke rol bij de 
bescherming van Syrische vluchtelingen; 
doet een beroep op de EU en Turkije om 
hun bestaande politieke dialoog over de 
keuzes van het buitenlands beleid en de 
doelstellingen van wederzijds belang te 
intensiveren; moedigt Turkije aan om zijn 
buitenlands beleid uit te bouwen in het 
kader van een dialoog en samenwerking 
met de Europese Unie, en zijn buitenlands 
beleid om geleidelijk aan af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën 
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

Or. en

Amendement 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt 
en de inzet van Turkije voor de 
democratische krachten in Syrië en wijst 
andermaal op zijn belangrijke rol bij de 
bescherming van Syrische vluchtelingen; 
doet een beroep op de EU en Turkije om 
hun bestaande politieke dialoog over de 
keuzes van het buitenlands beleid en de 
doelstellingen van wederzijds belang te 
intensiveren; moedigt Turkije aan om zijn 
buitenlands beleid uit te bouwen in het 
kader van een dialoog en samenwerking 
met de Europese Unie, en zijn buitenlands 
beleid om geleidelijk aan af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën 
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; doet een beroep op de EU en 
Turkije om hun bestaande politieke dialoog 
over de keuzes van het buitenlands beleid 
en de doelstellingen van wederzijds belang 
te intensiveren; moedigt Turkije aan om 
zijn buitenlands beleid uit te bouwen in het 
kader van een dialoog en samenwerking 
met de Europese Unie, en zijn buitenlands 
beleid om geleidelijk aan af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën 
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

Or. nl

Amendement 439
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
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andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt de inspanningen die 
Turkije heeft geleverd voor het 
bevorderen van een dialoog op hoog 
niveau en samenwerking tussen 
Afghanistan en Pakistan, en is verheugd 
over het Istanbul-proces, dat ontwikkeld is 
om de regionale samenwerking tussen 
Afghanistan en zijn buren te bevorderen;
steunt het vastberaden standpunt en de 
inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische staatsburgers; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

Or. en

Amendement 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
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en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen, maar ook op het 
feit dat het huidige beleid van Turkije 
jegens Syrië van het EU-beleid afwijkt;
doet een beroep op de EU en Turkije om 
hun bestaande politieke dialoog over de 
keuzes van het buitenlands beleid en de 
doelstellingen van wederzijds belang te 
intensiveren; moedigt Turkije aan om zijn 
buitenlands beleid uit te bouwen in het 
kader van een dialoog en samenwerking 
met de Europese Unie, en zijn buitenlands 
beleid om geleidelijk aan af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

Or. it

Amendement 441
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
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Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt 
en de inzet van Turkije voor de 
democratische krachten in Syrië en wijst 
andermaal op zijn belangrijke rol bij de 
bescherming van Syrische vluchtelingen; 
doet een beroep op de EU en Turkije om 
hun bestaande politieke dialoog over de
keuzes van het buitenlands beleid en de 
doelstellingen van wederzijds belang te 
intensiveren; moedigt Turkije aan om zijn 
buitenlands beleid uit te bouwen in het 
kader van een dialoog en samenwerking 
met de Europese Unie, en zijn buitenlands 
beleid om geleidelijk aan af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën 
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

Kaukasus en de Hoorn van Afrika; steunt 
het vastberaden standpunt en de inzet van 
Turkije voor de democratische krachten in 
Syrië en wijst andermaal op zijn 
belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

Or. en

Amendement 442
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
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Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren;

Or. en

Amendement 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog met 
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samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

de Europese Unie, en de coördinatie van 
zijn buitenlands beleid af te stemmen op 
dat van de EU om waardevolle synergieën 
te creëren en het potentieel voor een 
positieve weerslag te vergroten;

Or. en

Amendement 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

36. onderstreept de strategische politieke
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een 
inspiratiebron voor de democratisering 
van de Arabische landen; steunt het 
vastberaden standpunt en de inzet van 
Turkije voor de democratische krachten in 
Syrië en wijst andermaal op zijn 
belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;
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Or. en

Amendement 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie en 
haar nabuurschapsbeleid; wijst andermaal 
op de rol van Turkije als een belangrijke 
regionale speler in het Midden-Oosten, op 
de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een potentieel 
voorbeeld voor de democratisering van de 
Arabische landen; steunt het vastberaden 
standpunt en de inzet van Turkije voor de 
democratische krachten in Syrië en wijst 
andermaal op zijn belangrijke rol bij de 
bescherming van Syrische vluchtelingen; 
doet een beroep op de EU en Turkije om 
hun bestaande politieke dialoog over de 
waarden en keuzes van het buitenlands 
beleid en de doelstellingen van wederzijds 
belang te intensiveren; moedigt Turkije aan 
om zijn buitenlands en veiligheidsbeleid 
uit te bouwen in het kader van de 
wederzijdse afhankelijkheid met de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een partner voor 
de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

Or. en

Amendement 447
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 

36. onderstreept de strategische politieke 
en geografische rol van Turkije voor het 
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buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten;

buitenlands beleid van de Europese Unie 
en haar nabuurschapsbeleid; wijst 
andermaal op de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale speler in het Midden-
Oosten, op de westelijke Balkan, in 
Afghanistan/Pakistan, de zuidelijke 
Kaukasus en de Hoorn van Afrika, alsmede 
op de rol van Turkije als een voorbeeld 
voor de democratisering van de Arabische 
landen; steunt het vastberaden standpunt en 
de inzet van Turkije voor de democratische 
krachten in Syrië en wijst andermaal op 
zijn belangrijke rol bij de bescherming van 
Syrische vluchtelingen; doet een beroep op 
de EU en Turkije om hun bestaande 
politieke dialoog over de keuzes van het 
buitenlands beleid en de doelstellingen van 
wederzijds belang te intensiveren; moedigt 
Turkije aan om zijn buitenlands beleid uit 
te bouwen in het kader van een dialoog en 
samenwerking met de Europese Unie, en 
zijn buitenlands beleid om geleidelijk aan 
af te stemmen op dat van de EU om 
waardevolle synergieën te creëren en het 
potentieel voor een positieve weerslag te 
vergroten; stelt daarbij vast dat Turkije 
momenteel nog steeds EU-sancties tegen 
Iran ondermijnt;

Or. nl

Amendement 448
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt Turkije, dat een 
belangrijke afnemer van Iraanse olie is, 
met klem zich aan te sluiten bij het olie-
embargo dat de EU Iran heeft opgelegd in 
verband met het kernwapenprogramma 
van dat laatste land, en vraagt de 
democratieën en hun bondgenoten samen 
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te zoeken naar alternatieve oliebronnen 
voor Turkije;

Or. en

Amendement 449
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. herinnert aan het belang van 
nauwe coördinatie en samenwerking 
tussen Turkije en de EU met betrekking 
tot de kwestie van nucleaire proliferatie in 
Iran, en is van oordeel dat Turkije een 
belangrijke en constructieve rol kan 
spelen bij het faciliteren en bevorderen 
van een dialoog met Iran over een snelle 
oplossing en bij het waarborgen van 
volledige steun voor de sancties tegen 
Iran;

Or. en

Amendement 450
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. roept de ambitie van Turkije in 
herinnering om aan te zetten tot en bijstand 
te verlenen voor de overgang naar 
democratie en sociaaleconomische 
hervormingen in de zuidelijke buurlanden; 
merkt op dat deelname van Turkse 
instellingen en niet-gouvernementele 
organisaties aan ENB-instrumenten unieke 
synergie-effecten zou genereren, met name 

37. roept de ambitie van Turkije in 
herinnering om aan te zetten tot en bijstand 
te verlenen voor de overgang naar 
democratie en sociaaleconomische 
hervormingen in de zuidelijke buurlanden; 
merkt op dat deelname van Turkse 
instellingen en niet-gouvernementele 
organisaties aan ENB-instrumenten unieke 
synergie-effecten zou genereren, met name 
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op gebieden als het opbouwen van 
instellingen en het ontwikkelen van het 
maatschappelijk middenveld; is van 
mening dat praktische samenwerking moet 
worden aangevuld door een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije ten einde het nabuurschapsbeleid 
van de EU en Turkije op elkaar af te 
stemmen;

op gebieden als het opbouwen van 
instellingen, op sociaal-economische 
gebieden en het ontwikkelen van het 
maatschappelijk middenveld; is van 
mening dat praktische samenwerking moet 
worden aangevuld door een 
gestructureerde dialoog tussen de EU en 
Turkije ten einde het nabuurschapsbeleid 
van de EU en Turkije op elkaar af te 
stemmen;

Or. en

Amendement 451
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. onderstreept het belang van het tot 
stand brengen van intermenselijke 
contacten, en verzoekt de Commissie in dit 
verband programma's te ontwikkelen 
gericht op het faciliteren van interactie op 
verschillende gebieden tussen de burgers 
van Turkije en de EU;

Or. en

Amendement 452
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. stelt vast dat Turkije sinds 2007 al 
bijna 4 miljard euro aan financiële steun 
gekregen van de EU; neemt kennis van 
het gegeven dat voor de periode van 2011 
- 2013 de Europese Commissie 2,5 miljard 
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euro beschikbaar heeft gesteld voor 
Turkije; stelt daarom voor om 
onmiddellijk te stoppen met het geven van 
ontwikkelingsgelden aan Turkije;

Or. nl

Amendement 453
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. onderstreept dat Turkije een 
strategische partner van de EU in het 
Zwarte Zeegebied is; doet een beroep op 
Turkije om het beleid en de maatregelen 
van de EU in het Zwarte Zeegebied te 
ondersteunen en een actieve rol bij de 
tenuitvoerlegging ervan te vervullen;

Or. lt

Amendement 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de ratificatie door 
Turkije van het Facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering (OPCAT);

Schrappen

Or. en

Amendement 455
Richard Howitt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de ratificatie door 
Turkije van het Facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering (OPCAT);

38. is verheugd over de ratificatie door 
Turkije van het Facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering (OPCAT);
dringt erop aan zo snel mogelijk een 
nationaal implementatiemechanisme vast 
te stellen;

Or. en

Amendement 456
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de ratificatie door 
Turkije van het Facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering (OPCAT);

38. is verheugd over de ratificatie door 
Turkije van het Facultatieve protocol bij
het Verdrag tegen foltering (OPCAT);
verzoekt de Turkse regering de wet te 
presenteren voor de omzetting van 
OPCAT in nationale wetgeving; verzoekt 
Turkije met klem waarnemers van 
nationale en internationale organen toe te 
laten tot alle gevangenissen;

Or. en

Amendement 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de ratificatie door 38. is verheugd over de ratificatie door 
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Turkije van het Facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering (OPCAT);

Turkije van het Facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering (OPCAT), en 
vraagt Turkije de bepalingen daarvan snel 
in de nationale wetgeving om te zetten;
vraagt Turkije internationale waarnemers 
tot zijn gevangenissen toe te laten;

Or. en

Amendement 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de Turkse regering nogmaals
om het Statuut van het Internationaal 
Strafhof te ondertekenen en ter ratificatie 
voor te leggen en zo te zorgen voor een 
grotere Turkse bijdrage aan en
betrokkenheid bij het wereldwijde 
multilaterale systeem;

39. verwacht dat de Turkse regering om 
onverwijld het Statuut van het 
Internationaal Strafhof ondertekent en 
ratificeert om aldus zijn betrokkenheid bij 
het wereldwijde multilaterale systeem te 
vergroten en als voorbeeld in de regio tot 
een bestendiging ervan bij te dragen.

Or. de

Amendement 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. onderstreept het belang van 
alomvattende monitoring van de 
implementatie van het instrument voor 
pre-toetredingsbijstand, met het oog op 
het prioriteren van doelstellingen en 
projecten in Turkije, in overeenstemming 
met de toetredingscriteria;

Or. en
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Amendement 460
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. verzoekt de Commissie, de Raad, 
en Turkije om onmiddellijk te stoppen met 
de toetredingsonderhandelingen;

Or. nl

Amendement 461
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de hoge vertegenwoordiger 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de 
Commissie, de secretaris-generaal van de 
Raad van Europa, de president van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten en de regering en het parlement 
van de Republiek Turkije.

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de hoge vertegenwoordiger 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de 
Commissie, de secretaris-generaal van de 
Raad van Europa, de president van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens, de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, de regeringen en 
parlementen van de lidstaten en de regering 
en het parlement van de Republiek Turkije.

Or. bg


