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Amendement 1
Geoffrey Van Orden
Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de artikelen 10, lid 2, en 14, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie,

Or. en

Amendement 2
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
die van 9 maart 2011 over het 
voortgangsverslag 2010 betreffende 
Turkije, van 29 maart 2012 over het 
voortgangsverslag 2011 betreffende 
Turkije, en van 22 mei 2012 over vrouwen 
in Turkije in het 2020-perspectief,

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
die van 18 juni 1987, die van 9 maart 2011 
over het voortgangsverslag 2010 
betreffende Turkije, van 29 maart 2012 
over het voortgangsverslag 2011 
betreffende Turkije, en van 22 mei 2012 
over vrouwen in Turkije in het 
2020-perspectief,

Or. it

Amendement 3
Maria Eleni Koppa
Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
die van 9 maart 2011 over het 
voortgangsverslag 2010 betreffende 
Turkije, van 29 maart 2012 over het 

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
die van 9 maart 2011 over het 
voortgangsverslag 2010 betreffende 
Turkije, van 29 maart 2012 over het 
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voortgangsverslag 2011 betreffende 
Turkije, en van 22 mei 2012 over vrouwen 
in Turkije in het 2020-perspectief,

voortgangsverslag 2011 betreffende 
Turkije, van 22 mei 2012 over vrouwen in 
Turkije in het 2020-perspectief, en zijn 
resolutie van 22 november 2012 met de 
titel "Uitbreiding: beleid, criteria en 
strategische belangen van de EU"4,
__________________
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0453 

Or. en

Amendement 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. en

Amendement 5
Sophocles Sophocleous
Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de tegenverklaring van de 
Europese Gemeenschap en haar lidstaten 
van 21 september 2005,

Or. en

Amendement 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
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Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resoluties over de Armeens-
Turkse betrekkingen van 18 juni 1987 en 
over de opening van de onderhandelingen 
met Turkije van 28 september 2005,

Or. en

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 8
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit 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 
van een langdurig proces met een open
einde vormt dat is gebaseerd op eerlijke en 
strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

– gezien het feit 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 
van een gebed zonder einde vormt,



PE504.377v01-00 6/125 AM\926673NL.doc

NL

Or. nl

Amendement 9
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit 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 
van een langdurig proces met een open 
einde vormt dat is gebaseerd op eerlijke en 
strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

– gezien het feit 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 
van een proces vormt dat is gebaseerd op 
eerlijke en strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

Or. en

Amendement 10
Salvador Sedó i Alabart
Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit 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 
van een langdurig proces met een open 
einde vormt dat is gebaseerd op eerlijke en 
strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

– gezien het feit 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 
van een proces vormt dat is gebaseerd op 
eerlijke en strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

Or. en
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Amendement 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit 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 
van een langdurig proces met een open 
einde vormt dat is gebaseerd op eerlijke en 
strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

– gezien het feit 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 
van een langdurig proces met een open 
einde vormt dat is gebaseerd op eerlijke en 
strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid, met de 
gemeenschappelijke doelstelling van 
volledig EU-lidmaatschap zodra aan de 
desbetreffende criteria is voldaan,

Or. en

Amendement 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström
Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen moeten worden beschouwd 
als een kans voor Turkije zelf om te blijven 
moderniseren, en zijn democratische 
instellingen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden te consolideren en 
verder te verbeteren,

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot hervormingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen moeten worden beschouwd 
als een kans voor Turkije zelf om te blijven 
moderniseren, en zijn democratische 
instellingen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden te consolideren en 
verder te verbeteren,

Or. en
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Amendement 13
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen moeten worden beschouwd 
als een kans voor Turkije zelf om te blijven 
moderniseren, en zijn democratische 
instellingen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden te consolideren en 
verder te verbeteren,

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot hervormingen, moet het zich 
ook weerhouden van dreigementen tegen 
EU-lidstaten en streven naar goede 
nabuurschapsbetrekkingen met en 
geleidelijke aanpassing aan de EU; gezien 
het feit dat deze inspanningen moeten 
worden beschouwd als een kans voor 
Turkije zelf om te blijven moderniseren, en 
zijn democratische instellingen, de 
rechtsstaat en de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden te consolideren en verder te 
verbeteren,

Or. en

Amendement 14
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen moeten worden beschouwd 
als een kans voor Turkije zelf om te blijven 
moderniseren, en zijn democratische 
instellingen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden te consolideren en 
verder te verbeteren,

– gezien het feit dat Turkije zich heeft 
verplicht tot hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke 
aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen moeten worden beschouwd 
als een kans voor Turkije zelf om te blijven 
moderniseren, en zijn democratische 
instellingen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden te consolideren en 
verder te verbeteren; gezien het feit dat 
Turkije hierin compleet faalt en daarmee 
aantoont nooit tot de EU te wíllen en te 
kúnnen toetreden,
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Or. nl

Amendement 15
Tunne Kelam
Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de toenemende schendingen van 
de vrijheid van meningsuiting; gezien de 
nog altijd onbevredigende situatie van 
religieuze en culturele minderheden; 

Or. en

Amendement 16
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 17
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

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

– gezien het feit dat de EU een van de 
belangrijkste maatstaven voor de 
hervormingen in Turkije kan blijven,
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Or. it

Amendement 18
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van 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 tussen al haar 
lidstaten,

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van 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 zijn voor toetreding tot de EU; gezien 
het feit dat Turkije nóóit volledig aan de 
criteria zal (kunnen en willen) voldoen en 
derhalve nóóit tot de EU moet toetreden,

Or. nl

Amendement 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van 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 tussen al haar 
lidstaten,

– gezien het feit dat de volledige naleving 
van 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 tussen al haar 
lidstaten,

Or. en
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Amendement 20
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije het land is 
met het grootste aantal gedetineerde 
journalisten ter wereld en dat deze 
beperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid indruist 
tegen een van de grondbeginselen van de 
criteria van Kopenhagen,

Or. de

Amendement 21
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Visum 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat momenteel ca. 3000 
studenten door de Turkse justitie als 
"terroristen" worden beschouwd,

Or. de

Amendement 22
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de positieve agenda in 
mei 2012 werd geïntroduceerd om de 
onderhandelingen te ondersteunen en aan 

– gezien het feit dat de positieve agenda in 
mei 2012 werd geïntroduceerd om de 
toetredingsonderhandelingen aan te vullen 



PE504.377v01-00 12/125 AM\926673NL.doc

NL

te vullen door middel van intensievere 
samenwerking op een aantal gebieden van 
gemeenschappelijk belang,

en op een hoger plan te brengen, door 
middel van intensievere samenwerking op 
een aantal gebieden van 
gemeenschappelijk belang,

Or. en

Amendement 23
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de positieve agenda in 
mei 2012 werd geïntroduceerd om de 
onderhandelingen te ondersteunen en aan 
te vullen door middel van intensievere 
samenwerking op een aantal gebieden van 
gemeenschappelijk belang,

– gezien het feit dat de positieve agenda in 
mei 2012 werd geïntroduceerd om de 
onderhandelingen te ondersteunen en aan 
te vullen door middel van intensievere 
samenwerking op een aantal gebieden van 
gemeenschappelijk belang; gezien het feit 
dat dit initiatief geen vervanging is van de 
toetredingsonderhandelingen, maar een 
aanvulling daarop,

Or. en

Amendement 24
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de positieve agenda in 
mei 2012 werd geïntroduceerd om de 
onderhandelingen te ondersteunen en aan 
te vullen door middel van intensievere 
samenwerking op een aantal gebieden van
gemeenschappelijk belang,

– gezien het feit dat de naïeve agenda in 
mei 2012 werd geïntroduceerd om de 
onderhandelingen te ondersteunen en aan 
te vullen door middel van intensievere 
samenwerking op een aantal gebieden van 
gemeenschappelijk belang,

Or. nl
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Amendement 25
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en 
hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in 
het onderhandelingsproces en in een 
vroeg stadium van de onderhandelingen 
aan bod moeten komen, zodat duidelijke 
criteria en termijnen kunnen worden 
vastgesteld voor de totstandkoming van de 
vereiste wetgeving en instellingen en het 
boeken van gedegen resultaten met de 
uitvoering,

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid,

Or. de

Amendement 26
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en 
hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in 

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie met 
betrekking tot de onderhandelingskaders 
van nieuwe kandidaat-lidstaten, waarbij 
de rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en 
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het onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod 
moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor 
de totstandkoming van de vereiste 
wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in 
het onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod 
moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor 
de totstandkoming van de vereiste 
wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht
en de fundamentele rechten en 
hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in 
het onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod 
moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor 
de totstandkoming van de vereiste 
wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie – hoewel 
niet van toepassing op Turkije – waarbij 
de rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en 
hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in 
het onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod 
moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor 
de totstandkoming van de vereiste 
wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

Or. en

Amendement 28
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 13
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en 
hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in 
het onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod
moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor 
de totstandkoming van de vereiste 
wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en 
hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in 
het onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen moeten 
worden geopend, zodat duidelijke criteria 
en termijnen kunnen worden vastgesteld 
voor de totstandkoming van de vereiste 
wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

Or. en

Amendement 29
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en hoofdstuk 
24 inzake recht, vrijheid en veiligheid een 
centrale plaats innemen in het 
onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod 
moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor 
de totstandkoming van de vereiste 

– gezien het feit dat de Raad in zijn 
conclusies van 11 december 2012 zijn 
steun heeft uitgesproken voor de nieuwe 
benadering van de Commissie waarbij de 
rechtsstaat centraal komt te staan in het 
uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat 
hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht 
en de fundamentele rechten en hoofdstuk 
24 inzake recht, vrijheid en veiligheid een 
centrale plaats innemen in het 
onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod 
moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor 
de totstandkoming van de vereiste 
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wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering,

wetgeving en instellingen en het boeken 
van gedegen resultaten met de uitvoering; 
gezien het feit dat de resultaten tot 
dusverre geenszins bevredigend zijn,

Or. nl

Amendement 30
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 31
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 

– gezien het feit dat de Commissie terecht
haar zorg heeft uitgesproken over het 
gebrek aan vooruitgang in Turkije met 
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economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot 
belang is voor de Europese Unie, en dat 
het toetredingsproces het belangrijkste 
kader blijft om aan de EU gerelateerde 
hervormingen in Turkije te bevorderen; 
gezien het feit dat de Commissie haar zorg 
heeft uitgesproken over het gebrek aan 
vooruitgang in Turkije met betrekking tot 
de naleving van de politieke criteria,

betrekking tot de naleving van de politieke 
criteria,

Or. nl

Amendement 32
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot belang 
is voor de Europese Unie, en dat het 
toetredingsproces het belangrijkste kader 
blijft om aan de EU gerelateerde 
hervormingen in Turkije te bevorderen;
gezien het feit dat de Commissie haar zorg 
heeft uitgesproken over het gebrek aan 
vooruitgang in Turkije met betrekking tot 
de naleving van de politieke criteria,

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije van groot belang 
is voor de Europese Unie vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, en dat het 
toetredingsproces het belangrijkste kader 
blijft om aan de EU gerelateerde 
hervormingen in Turkije te bevorderen,

Or. en

Amendement 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Visum 14
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot belang 
is voor de Europese Unie, en dat het 
toetredingsproces het belangrijkste kader 
blijft om aan de EU gerelateerde 
hervormingen in Turkije te bevorderen; 
gezien het feit dat de Commissie haar zorg 
heeft uitgesproken over het gebrek aan 
vooruitgang in Turkije met betrekking tot 
de naleving van de politieke criteria,

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot belang 
is voor de Europese Unie; gezien het feit 
dat de Commissie haar zorg heeft 
uitgesproken over het gebrek aan 
vooruitgang in Turkije met betrekking tot 
de naleving van de politieke criteria,

Or. nl

Amendement 34
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot belang 
is voor de Europese Unie, en dat het 
toetredingsproces het belangrijkste kader 
blijft om aan de EU gerelateerde
hervormingen in Turkije te bevorderen; 
gezien het feit dat de Commissie haar zorg 
heeft uitgesproken over het gebrek aan 
vooruitgang in Turkije met betrekking tot 
de naleving van de politieke criteria,

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot belang 
is voor de Europese Unie, en dat het 
toetredingsproces een uitermate geschikt 
kader blijft om hervormingen in Turkije te 
bevorderen; gezien het feit dat de 
Commissie haar zorg heeft uitgesproken 
over het gebrek aan vooruitgang in Turkije 
met betrekking tot de naleving van de 
politieke criteria,

Or. it
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Amendement 35
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot belang 
is voor de Europese Unie, en dat het 
toetredingsproces het belangrijkste kader 
blijft om aan de EU gerelateerde 
hervormingen in Turkije te bevorderen; 
gezien het feit dat de Commissie haar zorg 
heeft uitgesproken over het gebrek aan 
vooruitgang in Turkije met betrekking tot 
de naleving van de politieke criteria,

– gezien het feit dat de Commissie in haar 
uitbreidingsstrategie 2012 heeft 
geconcludeerd dat Turkije, vanwege zijn 
economie, strategische ligging en 
belangrijke regionale rol, van groot belang 
is voor de Europese Unie, en dat het 
onderhandelingsproces met toetreding als 
einddoel het enige kader blijft om aan de 
EU gerelateerde hervormingen in Turkije 
te bevorderen; gezien het feit dat de 
Commissie haar zorg heeft uitgesproken 
over het gebrek aan vooruitgang in Turkije 
met betrekking tot de naleving van de 
politieke criteria,

Or. en

Amendement 36
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het feit dat de Commissie haar 
zorg heeft uitgesproken over de trage 
vooruitgang in Turkije ten aanzien van de 
vervulling van de politieke criteria,

Or. en

Amendement 37
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de door Turkije geboekte 
vooruitgang met betrekking tot de 
grondwetshervorming,

Or. en

Amendement 38
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

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

– gezien het feit dat Turkije nog niet 
volledig uitvoering heeft gegeven aan de 
bepalingen van het aanvullend protocol bij 
de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en dat de Europese Unie nog 
steeds niet alle noodzakelijke stappen 
heeft genomen voor de opheffing van de 
isolatie van de Turkse Cyprioten, zoals 
bepaald in de conclusies van de Europese 
Raad van 26 april 2004, ondanks het feit
dat de Turkse Cyprioten verschillende 
keren duidelijk hebben aangegeven dat zij 
deel willen uitmaken van de Unie,

Or. en

Amendement 39
Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

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

– gezien het feit dat Turkije nog niet 
volledig uitvoering heeft gegeven aan de 
bepalingen van het aanvullend protocol bij
de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en dat de Europese Unie nog 
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Turkije en het aanvullend protocol 
daarbij,

steeds niet alle noodzakelijke stappen 
heeft genomen voor de opheffing van de 
isolatie van de Turkse Cyprioten, zoals 
bepaald in de conclusies van de Europese 
Raad van 26 april 2004,

Or. en

Amendement 40
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

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

– gezien het feit dat zowel Turkije als de 
EU nog maar deels uitvoering hebben
gegeven aan de bepalingen die 
voortvloeien uit de associatieovereenkomst 
tussen de EU en Turkije en het aanvullend 
protocol daarbij,

Or. en

Amendement 41
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

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

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
zevende opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 
waarmee Turkije aantoont nooit tot de EU 
te wíllen en te kúnnen toetreden,

Or. nl
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Amendement 42
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

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

– gezien het feit dat Turkije, voor het 
zevende opeenvolgende jaar, geen 
uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 
die voortvloeien uit de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 
en dat er geen aanwijzingen zijn dat het 
land dat in de toekomst wil doen; gezien 
het feit dat de niet-uitvoering van het 
aanvullend protocol onvermijdelijk elke 
mogelijke vooruitgang in het 
toetredingsproces van Turkije belemmert;

Or. it

Amendement 43
Anna Maria Corazza Bildt
Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat Turkije zich – zowel 
in zijn eigen belang als met het oog op 
meer stabiliteit, goede betrekkingen met 
zijn buurlanden en een positief politiek en 
economisch partnerschap – meer moet 
inspannen om een oplossing te vinden 
voor nog openstaande bilaterale kwesties 
met zijn naaste buren, overeenkomstig het 
internationale recht en VN-resoluties;

Or. en

Amendement 45
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de 
onderhandelingshoofdstukken waarvoor 
technische voorbereidingen zijn getroffen 
onverwijld moeten worden geopend, 
volgens vastgestelde procedures en 
overeenkomstig het 
onderhandelingskader,

Or. en

Amendement 46
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 16
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Europese Unie en 
Turkije op economisch vlak onderling 
afhankelijk zijn en dat de handel tussen de 
EU en Turkije in 2011 in het totaal 120 
miljard EUR bedroeg,

– gezien het feit dat handel tussen de EU 
en Turkije in 2011 in het totaal 120 miljard 
EUR bedroeg,

Or. nl

Amendement 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de Europese Unie en 
Turkije op economisch vlak onderling 
afhankelijk zijn en dat de handel tussen de 
EU en Turkije in 2011 in het totaal 
120 miljard EUR bedroeg,

– gezien het feit dat de Europese Unie en 
Turkije op economisch vlak onderling 
afhankelijk zijn en dat de handel tussen de 
EU en Turkije in 2011 in het totaal 
120 miljard EUR bedroeg; gezien de 
huidige problemen die het doeltreffend 
functioneren van de douane-unie in de 
weg staan,

Or. en

Amendement 48
Ismail Ertug
Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad van 26 
april 2004,

Or. en
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Amendement 49
Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het oordeel van de Commissie dat 
er met de oprichting van de Turkse 
Autoriteit voor standaarden voor 
jaarrekeningen en accountantscontrole 
weliswaar goede vooruitgang is geboekt 
op het vlak van het ondernemingsrecht, 
maar dat nieuwe wetten voor 
ondernemingsbestuur en de betrekkingen 
tussen aandeelhouders en bedrijven niet 
in overeenstemming zijn met het acquis, 
en leiden tot meer inmenging van de staat 
in het ondernemingsbestuur doordat zij de 
Raad voor kapitaalmarkten meer 
bevoegdheden toekennen met betrekking 
tot het toezicht op bedrijven,

Or. en

Amendement 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre
Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het vermogen van Turkije een 
centrale rol te vervullen bij de 
diversifiëring van energiebronnen en -
routes voor olie- en gasdoorvoer vanuit 
naburige landen naar de EU,

– gezien het vermogen van Turkije een 
centrale rol te vervullen bij de 
diversifiëring van energiebronnen en -
routes voor olie-, gas en 
elektriciteitsdoorvoer vanuit naburige 
landen naar de EU, gezien de rijkdom van 
Turkije aan hernieuwbare 
energiebronnen en de potentiële 
voordelen daarvan voor zowel Turkije als 
de EU bij het creëren van een duurzame 
koolstofarme economie,

Or. en
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Amendement 51
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het vermogen van Turkije een
centrale rol te vervullen bij de 
diversifiëring van energiebronnen en -
routes voor olie- en gasdoorvoer vanuit 
naburige landen naar de EU,

– gezien de centrale rol van Turkije bij de 
diversifiëring van energiebronnen en -
routes voor olie- en gasdoorvoer vanuit 
naburige landen naar de EU,

Or. en

Amendement 52
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de vooraanstaande 
geostrategische rol van Turkije in het 
creëren van een brug tussen de Europese 
Unie, Noord-Afrika, de zuidelijke 
Kaukasus en het Midden-Oosten; gezien 
de militaire invloed van Turkije in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika,

Or. en

Amendement 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Visum 20

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de dialoog en de 
samenwerking van de EU met Turkije met 
betrekking tot stabiliteit, democratie en 

– gezien het feit dat de dialoog en de 
samenwerking van de EU met Turkije met 
betrekking tot stabiliteit, democratie en 
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veiligheid, met name ten aanzien van het 
Midden-Oosten in bredere zin, strategisch 
zijn; gezien het feit dat Turkije het geweld 
van het Syrische regime tegen burgers 
herhaaldelijk en in scherpe bewoordingen 
heeft veroordeeld en dat het cruciale 
humanitaire hulp biedt aan Syriërs die de 
grens oversteken om het geweld te 
ontvluchten,

veiligheid, met name ten aanzien van het 
Midden-Oosten in bredere zin, strategisch 
zijn; gezien de fundamentele rol van 
Turkije als bron van inspiratie voor de 
democratisering van Arabische landen op 
essentiële gebieden, zoals politieke en 
economische hervormingen en het 
scheppen van institutionele capaciteit; 
gezien het feit dat Turkije het geweld van 
het Syrische regime tegen burgers 
herhaaldelijk en in scherpe bewoordingen 
heeft veroordeeld en dat het cruciale 
humanitaire hulp biedt aan Syriërs die de 
grens oversteken om het geweld te 
ontvluchten,

Or. en

Amendement 54
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 20

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat de dialoog en de 
samenwerking van de EU met Turkije met 
betrekking tot stabiliteit, democratie en 
veiligheid, met name ten aanzien van het 
Midden-Oosten in bredere zin, strategisch
zijn; gezien het feit dat Turkije het geweld 
van het Syrische regime tegen burgers 
herhaaldelijk en in scherpe bewoordingen 
heeft veroordeeld en dat het cruciale 
humanitaire hulp biedt aan Syriërs die de 
grens oversteken om het geweld te 
ontvluchten,

– gezien het feit dat de dialoog en de 
samenwerking van de EU met Turkije met 
betrekking tot stabiliteit, democratie en 
veiligheid, met name ten aanzien van het 
Midden-Oosten in bredere zin, hopeloos
zijn; gezien het feit dat Turkije het geweld 
van het Syrische regime tegen burgers 
herhaaldelijk en in scherpe bewoordingen 
heeft veroordeeld en dat het cruciale 
humanitaire hulp biedt aan Syriërs die de 
grens oversteken om het geweld te 
ontvluchten,

Or. nl

Amendement 55
Laurence J.A.J. Stassen
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Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de noodzaak voor Turkije en 
Armenië om hun betrekkingen te
normaliseren door zonder voorwaarden 
vooraf de protocollen te ratificeren en de 
grens open te stellen,

– gezien het feit dat Turkije en Armenië 
hun betrekkingen pas kunnen
normaliseren wanneer Turkije de genocide 
op de Armeniërs erkent,

Or. nl

Amendement 56
Ismail Ertug
Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de noodzaak voor Turkije en 
Armenië om hun betrekkingen te 
normaliseren door zonder voorwaarden 
vooraf de protocollen te ratificeren en de 
grens open te stellen,

– gezien de noodzaak voor Turkije en 
Armenië om hun betrekkingen te 
normaliseren door zonder voorwaarden 
vooraf de protocollen te ratificeren en de 
grens open te stellen, en daarbij te 
erkennen dat de bezetting van Nagorno-
Karabach een negatieve invloed heeft op 
de Armeens-Turkse betrekkingen,

Or. en

Amendement 57
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de noodzaak voor Turkije en 
Armenië om hun betrekkingen te 
normaliseren door zonder voorwaarden 
vooraf de protocollen te ratificeren en de 
grens open te stellen,

– gezien de noodzaak voor Turkije om zich 
in te zetten voor een normalisering van de 
betrekkingen met Armenië, door de 
protocollen te ratificeren en de grens open 
te stellen,
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Or. it

Amendement 58
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de noodzaak voor Turkije en 
Armenië om hun betrekkingen te 
normaliseren door zonder voorwaarden 
vooraf de protocollen te ratificeren en de 
grens open te stellen,

- gezien het feit dat Turkije en Armenië 
hun betrekkingen zouden moeten
normaliseren door zonder voorwaarden 
vooraf de protocollen te ratificeren en de 
grens open te stellen,

Or. pl

Amendement 59
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de noodzaak voor Turkije en 
Armenië om hun betrekkingen te 
normaliseren door zonder voorwaarden 
vooraf de protocollen te ratificeren en de 
grens open te stellen,

– gezien de noodzaak voor Turkije en 
Armenië om hun betrekkingen te 
normaliseren door de protocollen te 
ratificeren en de grens open te stellen,

Or. en

Amendement 60
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de vreugde over de beëindiging 
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van het onderzoek naar de moord op de 
Armeense journalist Hrant Dink, de 
veroordeling van deze misdaad en de 
berechting van de moordenaars,

Or. pl

Amendement 61
Charles Tannock
Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie over een politieke 
oplossing voor de Armeense kwestie van 
18 juni 1987,

Or. en

Amendement 62
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Visum 22

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het casus belli-dreigement dat de 
Turkse Grote Nationale Vergadering in
1995 jegens Griekenland afkondigde en 
dat zou moeten worden ingetrokken; 
gezien het belang van een nieuwe 
besprekingsronde tussen Turkije en 
Griekenland om hun betrekkingen te 
verbeteren,

– gezien het casus belli-dreigement dat de 
Turkse Grote Nationale Vergadering op 8 
juni 1995 jegens Griekenland afkondigde, 
als reactie op het op 1 juni 1995 door het 
Griekse parlement goedgekeurde besluit 
om het VN-Verdrag inzake het recht van 
de zee te ondertekenen; gezien het belang 
van de intrekking van het dreigement als 
eerste stap in het openen van de 
onderhandelingen tussen Turkije en 
Griekenland om hun betrekkingen te 
verbeteren en tot een oplossing te komen 
voor de slepende kwestie,

Or. en
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Amendement 63
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het feit dat Turkije van groot 
strategisch belang is voor de toekomstige 
ontwikkeling van het conflict in Syrië en 
gezien zijn bezorgdheid over de steun van 
de regering in Ankara aan islamitische 
extremisten die aan het conflict 
deelnemen,

Or. pl

Amendement 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– overwegende dat het VN-Verdrag inzake 
het recht van de zee (UNCLOS) deel 
uitmaakt van het acquis communautaire 
en door de EU, de 27 lidstaten en alle 
andere kandidaat-lidstaten is 
ondertekend,

Or. en

Amendement 65
Bastiaan Belder
Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de passieve houding van de 
Turkse regering en rechterlijke macht ten 
opzichte van antisemitische uitingen, met 
name in de islamitische en 
nationalistische Turkse media,
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Or. en

Amendement 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Ontwerpresolutie
Visum 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting een van de essentiële 
grondslagen van de Europese 
democratische maatschappijen is, die in 
de Europese Verdragen en in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie is vastgelegd; 
overwegende dat pers- en mediavrijheid 
essentiële onderdelen zijn van de politieke 
toetredingscriteria van Kopenhagen,

Or. en

Amendement 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Ontwerpresolutie
Visum 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– overwegende dat Turkije, volgens het 
Comité voor de Bescherming van 
Journalisten (CPJ), wereldwijd op de 
eerste plaats staat wat de opsluiting van 
journalisten betreft,

Or. en

Amendement 68
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve 
veranderingen kunnen bewerkstelligen; 
gelooft dat een hernieuwde wederzijdse 
betrokkenheid in het kader van het 
onderhandelingsproces nodig is om een 
constructieve relatie te behouden; 
benadrukt dat het van belang is om de 
voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

Schrappen

Or. nl

Amendement 69
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve 
veranderingen kunnen bewerkstelligen; 
gelooft dat een hernieuwde wederzijdse 
betrokkenheid in het kader van het 
onderhandelingsproces nodig is om een 
constructieve relatie te behouden;
benadrukt dat het van belang is om de 
voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

1. gelooft dat een hernieuwde wederzijdse 
betrokkenheid in het kader van het 
onderhandelingsproces nodig is om een 
constructieve relatie te behouden;
benadrukt dat het van belang is om de 
voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren; prijst de 
Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve
veranderingen kunnen bewerkstelligen;



PE504.377v01-00 34/125 AM\926673NL.doc

NL

Or. en

Amendement 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve 
veranderingen kunnen bewerkstelligen;
gelooft dat een hernieuwde wederzijdse 
betrokkenheid in het kader van het 
onderhandelingsproces nodig is om een 
constructieve relatie te behouden; 
benadrukt dat het van belang is om de 
voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

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

Or. nl

Amendement 71
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 

1. neemt kennis van de tenuitvoerlegging 
van de positieve agenda, die erop wijst dat 
Turkije en de EU, in een context van 
wederzijdse betrokkenheid en duidelijke 
doelstellingen, hun dialoog kunnen 
voortzetten, wederzijds begrip kunnen 
creëren en positieve veranderingen kunnen 
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kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

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

Or. de

Amendement 72
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, het 
toetredingsproces kunnen bevorderen, 
wederzijds begrip kunnen creëren en 
positieve veranderingen kunnen 
bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

Or. en

Amendement 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
en de nodige hervormingen kunnen 
bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

Or. en

Amendement 74
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het toetredingsproces nodig 
is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

Or. en
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Amendement 75
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het toetredingsproces nodig 
is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

Or. en

Amendement 76
Nadezhda Neynsky
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden, en drukt in dit verband zijn 
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om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

steun uit voor het voornemen van het 
Ierse voorzitterschap van de Europese 
Unie om nieuwe 
onderhandelingshoofdstukken te openen; 
benadrukt dat het van belang is om de 
voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren; maakt zich 
zorgen over publieke debatten in Turkije 
over het afzien van toetreding tot de EU;

Or. en

Amendement 77
Tunne Kelam
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren; merkt op dat 
dit moet gebeuren op basis van de 
gemeenschappelijke waarden democratie, 
de rechtsstaat en de eerbiediging van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren; is van 
oordeel dat het verhogen van het tempo 
van de onderhandelingen enkel afhangt 
van de politieke wil van Turkije om aan 
de maatstaven en aan de eisen van het 
onderhandelingskader te voldoen en zijn 
contractuele verplichtingen jegens de EU 
na te komen;

Or. en

Amendement 79
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 

1. prijst de Commissie en Turkije voor de 
tenuitvoerlegging van de positieve agenda, 
die bewijst dat Turkije en de EU, in een 
context van wederzijdse betrokkenheid en 
duidelijke doelstellingen, hun dialoog 
kunnen voortzetten, wederzijds begrip 
kunnen creëren en positieve veranderingen 
kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een 
hernieuwde wederzijdse betrokkenheid in 
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het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om de voorwaarden voor een constructieve 
dialoog en de fundamenten voor 
wederzijds begrip te creëren;

het kader van het onderhandelingsproces 
nodig is om een constructieve relatie te 
behouden; benadrukt dat het van belang is 
om passende voorwaarden voor een 
constructieve dialoog en de fundamenten 
voor wederzijds begrip te creëren; 
onderstreept ook dat de gehele procedure 
plaatsvindt in de context van het 
onderhandelingskader;

Or. en

Amendement 80
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het nastreven van een 
bevoorrecht partnerschap tussen de 
Europese Unie en Turkije realistischer en 
wenselijker is dan het nastreven van een 
Turks EU-lidmaatschap;

Or. nl

Amendement 81
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale 
actor en dringt er bij de EU en Turkije op 
aan om hun bestaande politieke dialoog 
inzake de keuzen en doelstellingen op het 

Schrappen
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gebied van buitenlands beleid verder te 
versterken; betreurt dat Turkije zich ook 
in 2012 slechts in geringe mate heeft 
aangesloten bij de GBVB-verklaringen; 
spoort Turkije aan zijn buitenlands beleid 
te ontwikkelen in het kader van dialoog en 
coördinatie met de EU;

Or. nl

Amendement 82
Alf Svensson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

2. onderstreept de unieke strategische 
politieke en geografische rol van Turkije 
voor het buitenlands beleid van de EU en 
haar nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

Or. en

Amendement 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
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buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de regionale 
ambities van de regering en de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

Or. en

Amendement 84
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als buurland en een belangrijke 
regionale actor en dringt er bij de EU en 
Turkije op aan om hun bestaande politieke 
dialoog inzake de keuzen en doelstellingen 
op het gebied van buitenlands beleid verder 
te versterken; betreurt dat Turkije zich ook 
in 2012 slechts in geringe mate heeft 
aangesloten bij de GBVB-verklaringen; 
spoort Turkije aan zijn buitenlands beleid 
te ontwikkelen in het kader van dialoog en 
coördinatie met de EU;

Or. en

Amendement 85
Pino Arlacchi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog 
inzake de keuzen en doelstellingen op het 
gebied van buitenlands beleid verder te 
versterken; betreurt dat Turkije zich ook 
in 2012 slechts in geringe mate heeft 
aangesloten bij de GBVB-verklaringen; 
spoort Turkije aan zijn buitenlands beleid 
te ontwikkelen in het kader van dialoog en 
coördinatie met de EU;

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt bij de EU en Turkije aan op een 
bredere samenwerking op het gebied van 
buitenlands beleid; spoort Turkije aan zijn 
buitenlands beleid te ontwikkelen in het 
kader van dialoog en coördinatie met de 
EU; benadrukt dat de EU baat kan 
hebben bij de groeiende rol van Turkije in 
de Arabische wereld, en verzoekt beide 
partijen samen te werken om bij te dragen 
tot de vrede en democratie in de regio ten 
zuiden van de EU, die voor zowel de EU
als Turkije van cruciaal belang is; 

Or. en

Amendement 86
Kristian Vigenin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te 
versterken; betreurt dat Turkije zich ook in 
2012 slechts in geringe mate heeft 
aangesloten bij de GBVB-verklaringen; 
spoort Turkije aan zijn buitenlands beleid 
te ontwikkelen in het kader van dialoog en 

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt aan op verdere intensivering van 
de bestaande politieke dialoog tussen de 
EU en Turkije inzake de keuzen en 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid; betreurt dat Turkije 
zich ook in 2012 slechts in geringe mate 
heeft aangesloten bij de GBVB-
verklaringen; spoort Turkije aan zijn 
buitenlands beleid te ontwikkelen in het 
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coördinatie met de EU; kader van dialoog en coördinatie met de 
EU;

Or. en

Amendement 87
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije binnen internationale 
fora de EU-standpunten niet onderschrijft 
en zich ook in 2012 slechts in geringe mate 
heeft aangesloten bij de GBVB-
verklaringen; spoort Turkije aan zijn 
buitenlands beleid te ontwikkelen in het 
kader van dialoog en coördinatie met de 
EU;

Or. en

Amendement 88
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
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en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken;
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken;
spoort Turkije aan zijn buitenlands beleid 
te ontwikkelen in het kader van dialoog en 
coördinatie met de EU; verzoekt de 
lidstaten het hoofdstuk inzake externe 
betrekkingen (30) te openen, met het oog 
op betere coördinatie tussen Turkije en 
het GBVB;

Or. en

Amendement 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije 
aan zijn buitenlands beleid te ontwikkelen 
in het kader van dialoog en coördinatie met 
de EU;

2. onderstreept de strategische politieke en 
geografische rol van Turkije voor het 
buitenlands beleid van de EU en haar 
nabuurschapsbeleid; erkent de rol van 
Turkije als een belangrijke regionale actor 
en dringt er bij de EU en Turkije op aan 
om hun bestaande politieke dialoog inzake 
de keuzen en doelstellingen op het gebied 
van buitenlands beleid verder te versterken; 
betreurt dat Turkije zich ook in 2012 
slechts in geringe mate heeft aangesloten 
bij de GBVB-verklaringen; wenst met 
name dat Turkije zich volledig aansluit bij 
het GBVB-standpunt van de Europese 
Unie over islamitisch fundamentalisme;
spoort Turkije aan zijn buitenlands beleid 
te ontwikkelen in het kader van dialoog en 
coördinatie met de EU; stelt daartoe voor 
Turkije uit te nodigen voor deelname aan 
de vergadering van de Europese Raad in 
december 2013, die gewijd zal zijn aan het 
gemeenschappelijk buitenlands, 
veiligheids- en defensiebeleid;
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Or. en

Amendement 90
Alf Svensson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. spreekt zijn steun uit voor de rol die 
Turkije heeft gespeeld in het Syrische 
conflict en prijst de inspanningen van de 
Turkse regering om Syrische 
vluchtelingen een tijdelijk veilig 
toevluchtsoord op haar grondgebied te 
bieden;

Or. en

Amendement 91
Alf Svensson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. erkent dat de betrekkingen tussen 
Turkije en Israël na het Mavi Marmara-
incident zijn verslechterd, en spreekt zijn 
steun uit voor dialoog en heropbouw van 
de betrekkingen tussen de twee landen;

Or. en

Amendement 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is bijzonder teleurgesteld over het 
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besluit van Turkije om vergaderingen en 
contact met het voorzitterschap van de 
Europese Unie tijdens de tweede helft van 
2012 te mijden; herinnert eraan dat het 
voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie is vastgelegd in het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
dat Turkije zich, als kandidaat-lidstaat, 
moet toeleggen op waardige betrekkingen 
met de Europese Unie en al haar 
lidstaten; stelt met teleurstelling vast dat 
de vastbeslotenheid van Turkije geen 
vertegenwoordiger van het Cypriotische 
voorzitterschap te accepteren, heeft geleid 
tot annulering van de 70e vergadering 
van de gemengde parlementaire 
commissie EU-Turkije;

Or. en

Amendement 93
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot 
de inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar 
de EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 

Schrappen
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het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals 
dat het van belang is om de toegang tot de 
EU 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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met 
de beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. nl

Amendement 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 

3. verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst onverwijld te 
ondertekenen en ten uitvoer te leggen, en 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, tot de inwerkingtreding 
van de overnameovereenkomst, volledig 
ten uitvoer worden gelegd; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles;
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EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met 
de beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. nl

Amendement 95
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot 
de inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan 
dat Turkije een van de belangrijkste 

3. verzoekt de Commissie stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering; onderstreept dat het 
van belang is om de tijdige toegang tot de 
EU voor Turkse 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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst onverwijld te 
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transitlanden voor illegale migratie naar 
de EU is en onderstreept de noodzaak van
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met 
de beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

ondertekenen en ten uitvoer te leggen; is 
ingenomen met de conclusies van de Raad 
van ministers van Sociale Zaken 
betreffende het opstarten van een dialoog 
over visumliberalisering met Turkije;

Or. en

Amendement 96
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
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uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met 
de beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
voor zakenlieden, academici en studenten 
uit Turkije te vergemakkelijken; steunt de 
inspanningen van de Commissie en de 
lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de 
visumcode, de harmonisatie en 
vereenvoudiging van de visumvereisten en 
het opzetten van visumfaciliteringscentra 
in Turkije;

Or. de

Amendement 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 

3. verzoekt de Commissie stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een resultaatgericht 
proces, parallel met de ondertekening van 
de overnameovereenkomst; verzoekt 
Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst onverwijld te 
ondertekenen en ten uitvoer te leggen, en 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, tot de inwerkingtreding 
van de overnameovereenkomst, volledig 
ten uitvoer worden gelegd; herinnert eraan 
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overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar 
de EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

dat Turkije illegale migratie volhardend 
bestrijdt en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het vóór visumliberalisering van belang is 
om de toegang tot de EU voor Turkse
zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te 
vergemakkelijken; steunt de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten bij de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumcentra in Turkije als basis om de 
burgers van beide zijden dichter bij elkaar 
te brengen; herinnert de lidstaten aan hun 
uit de associatieovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen om 
visumvrijstelling in te voeren, in 
overeenstemming met de beslissing van het 
Europees Hof van Justitie van 
19 februari 2009 in de zaak Soysal en 
Savatli;

Or. en

Amendement 98
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 

3. acht initiatieven in de richting van 
visumliberalisering voorbarig, tenzij als
een geleidelijk en langetermijnperspectief; 
verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst onverwijld te 
ondertekenen en ten uitvoer te leggen, en 
ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, tot de inwerkingtreding 
van de overnameovereenkomst, volledig 
ten uitvoer worden gelegd; herinnert eraan 
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bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

dat Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. it

Amendement 99
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
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inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

inwerkingtreding en volledige en effectieve 
toepassing van de overnameovereenkomst 
in alle lidstaten, volledig ten uitvoer 
worden gelegd; herinnert eraan dat Turkije 
een van de belangrijkste transitlanden voor 
illegale migratie naar de EU is en 
onderstreept de noodzaak van intensievere 
samenwerking met de EU op het gebied 
van migratiebeheer, de bestrijding van 
mensenhandel, grenscontroles en de 
waarborging van een doeltreffende 
samenwerking van Turkije met alle 
lidstaten op het vlak van justitie en 
binnenlandse zaken; onderstreept 
nogmaals dat het van belang is om de 
toegang tot de EU voor Turkse 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. en

Amendement 100
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
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ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding en volledige en effectieve 
toepassing van de overnameovereenkomst 
in alle lidstaten, volledig ten uitvoer 
worden gelegd; herinnert eraan dat Turkije 
een van de belangrijkste transitlanden voor 
illegale migratie naar de EU is en 
onderstreept de noodzaak van intensievere 
samenwerking met de EU op het gebied 
van migratiebeheer, de bestrijding van 
mensenhandel, grenscontroles en de 
waarborging van een doeltreffende 
samenwerking van Turkije met alle 
lidstaten op het vlak van justitie en 
binnenlandse zaken; onderstreept 
nogmaals dat het van belang is om de 
toegang tot de EU voor Turkse 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. en

Amendement 101
Alojz Peterle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om het proces voor 
toegang tot de EU voor Turkse 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. en

Amendement 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
voor Turkse 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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. en
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Amendement 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
voor Turkse 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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. en
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Amendement 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van alle bepalingen van
de overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. en
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Amendement 105
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor illegale migratie naar de 
EU is en onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

3. verwelkomt het besluit van de Raad om 
de Commissie te verzoeken stappen te 
nemen in de richting van 
visumliberalisering als een geleidelijk en 
langetermijnperspectief, parallel met de 
ondertekening van de 
overnameovereenkomst; verzoekt Turkije 
met klem om de overnameovereenkomst 
onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer 
te leggen, en ervoor te zorgen dat de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de 
inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten 
uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat 
Turkije een van de belangrijkste 
transitlanden voor onregelmatige migratie 
naar de EU is en onderstreept de noodzaak 
van intensievere samenwerking met de EU 
op het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles; onderstreept nogmaals dat 
het van belang is om de toegang tot de EU 
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, de 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
visumvereisten en het opzetten van 
visumfaciliteringscentra in Turkije; 
herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal;

Or. en
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Amendement 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. uit zijn verbazing over het 
'vooruitgangsverslag' dat de Turkse 
regering heeft gepubliceerd en waarin het 
zichzelf evalueert;

Or. nl

Amendement 107
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de voorgestelde 
vreemdelingenwet en de wetgeving inzake 
internationale bescherming, waarvan de 
goedkeuring is uitgesteld, dringend 
moeten worden aangenomen; maakt zich 
zorgen over de toestand inzake toegang tot 
internationale bescherming aan 
landgrenzen en in transitzones op 
luchthavens;

Or. en

Amendement 108
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is bezorgd over het feit dat 
vluchtelingen, asielzoekers en andere 
personen die bescherming zoeken, 
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voortdurend op willekeurige wijze de 
toegang tot de asielprocedure wordt 
ontzegd en dat zij het slachtoffer worden 
van repatriëring; 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 
versus 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

Amendement 109
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert de lidstaten aan hun uit 
de associatieovereenkomst voortvloeiende 
verplichting om visumvrijstelling in te 
voeren, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van 
Justitie van 19 februari 2009 in de zaak 
Soysal en Savatli;

Or. en

Amendement 110
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie alle nodige 
maatregelen te treffen om ervoor te 
zorgen dat de socialezekerheidsrechten 
van Turkse werknemers in de EU door de 
lidstaten niet verder worden belemmerd 
op grond van het besluit van de Raad van 
6 december 2012, totdat de 
onderhandelingen met Turkije over een 
mogelijke nieuwe tekst ter vervanging van 
Besluit 3/80 van de Associatieraad EU-
Turkije afgerond zijn, aangezien zowel de 
EU als Turkije met een 
gemeenschappelijke tekst moeten 
instemmen voordat die juridisch bindend 
wordt;

Or. en

Amendement 111
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst erop dat de illegale 
immigratiestromen die de buitengrenzen 
van de EU vanuit Turkije bereiken, 
zorgen baren; houdt rekening met de 
stappen die Turkije heeft ondernomen om 
deze stromen resoluut te voorkomen en te 
bestrijden; onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking met de EU op 
het gebied van migratiebeheer, de 
bestrijding van mensenhandel en 
grenscontroles;

Or. en

Amendement 112
Laurence J.A.J. Stassen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort 
het comité aan zijn werkzaamheden voort 
te zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen 
staat, samenleving en religie, (iii) een 
inclusief bestuursmodel dat de 
grondrechten van alle burgers waarborgt, 
en (iv) een inclusief concept van 
burgerschap;

Schrappen

Or. nl

Amendement 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 

4. erkent de inzet van het 
bemiddelingscomité inzake de grondwet 
voor een nieuwe grondwet en benadrukt 
de noodzaak van inclusief overleg met het 
maatschappelijk middenveld, waarin de 
diversiteit van de Turkse samenleving werd 
weerspiegeld; spoort het comité aan zijn 
werkzaamheden voort te zetten en op 
inclusieve en representatieve wijze, in 
overeenstemming met de criteria en
waarden van de EU, belangrijke kwesties 
aan de orde te stellen, zoals (i) de scheiding 
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controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van 
alle burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap;

van machten en een adequaat systeem van 
wederzijdse controle, (ii) de verhoudingen 
tussen staat, samenleving en religie, (iii) 
een inclusief bestuursmodel dat de 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden van alle burgers waarborgt, en 
(iv) een inclusief concept van burgerschap;

Or. en

Amendement 114
Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap;

4. neemt nota van de inzet van het 
bemiddelingscomité inzake de grondwet 
voor het opstellen van een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; maakt 
zich evenwel zorgen over het feit dat het 
comité tot dusver weinig vooruitgang lijkt
te hebben geboekt; spoort het comité aan 
zijn werkmethoden te herzien teneinde 
een echte consensus op basis van 
compromissen te bereiken, en op 
collegiale wijze, in overeenstemming met 
de waarden van de EU, belangrijke 
kwesties aan de orde te stellen, zoals (i) de 
scheiding van machten en een adequaat 
systeem van wederzijdse controle, (ii) de 
verhoudingen tussen staat, samenleving en 
religie, (iii) een inclusief bestuursmodel dat 
de grondrechten van alle burgers 
waarborgt, en (iv) een inclusief concept 
van burgerschap;

Or. en
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Amendement 115
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson, Anna Maria Corazza Bildt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap;

4. neemt nota van de inzet van het 
bemiddelingscomité inzake de grondwet 
voor het opstellen van een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; maakt 
zich evenwel zorgen over het feit dat het 
comité tot dusver weinig vooruitgang lijkt 
te hebben geboekt; spoort het comité aan 
zijn werkmethoden te herzien teneinde 
een echte consensus op basis van 
compromissen te bereiken, en op 
collegiale wijze, in overeenstemming met 
de waarden van de EU, belangrijke 
kwesties aan de orde te stellen, zoals (i) de 
scheiding van machten en een adequaat 
systeem van wederzijdse controle, (ii) de 
verhoudingen tussen staat, samenleving en 
religie, (iii) een inclusief bestuursmodel dat 
de grondrechten van alle burgers 
waarborgt, en (iv) een inclusief concept 
van burgerschap;

Or. en

Amendement 116
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld,
waarin de diversiteit van de Turkse 

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met een breed scala van 
belanghebbenden, waaronder niet in het 
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samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap;

parlement vertegenwoordigde politieke 
partijen en niet-islamitische minderheden, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving terdege wordt weerspiegeld; 
spoort het comité aan zijn werkzaamheden 
voort te zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap; 

Or. en

Amendement 117
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap;

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (iii) een inclusief bestuursmodel 
dat de grondrechten van alle burgers 
waarborgt, en (iv) een inclusief concept 
van burgerschap;

Or. en
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Amendement 118
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap;

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 
overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap; roept alle 
betrokken politieke partijen en actoren 
ertoe op de onderhandelingen over de 
nieuwe grondwet op constructieve wijze 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 119
Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de 
grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg 
met het maatschappelijk middenveld, 
waarin de diversiteit van de Turkse 
samenleving werd weerspiegeld; spoort het 
comité aan zijn werkzaamheden voort te 
zetten en op collegiale wijze, in 
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overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten van alle 
burgers waarborgt, en (iv) een inclusief 
concept van burgerschap;

overeenstemming met de waarden van de 
EU, belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen, zoals (i) de scheiding van machten 
en een adequaat systeem van wederzijdse 
controle, (ii) de bescherming van de 
democratische en seculiere aard van de 
staat en de verhoudingen tussen staat, 
samenleving en religie, (iii) een inclusief 
bestuursmodel dat de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van alle burgers 
waarborgt, en (iv) een inclusief concept 
van burgerschap;

Or. en

Amendement 120
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

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

5. benadrukt dat er verdere voortgang moet 
worden geboekt bij de tenuitvoerlegging 
van de grondwetswijzigingen van 2010, 
met name wat betreft de aanneming van 
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair strafrecht; 
wijst erop dat de aanwezigheid en de 
bevoegdheden van de minister van Justitie 
en zijn onderstaatssecretaris in de Hoge 
Raad voor de rechterlijke macht 
aanzienlijke zorgen baren over de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht;

Or. en

Amendement 121
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

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

5. benadrukt dat er voortgang moet worden 
geboekt bij de tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name 
wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair strafrecht 
en van wetgeving ter invoering van 
voorkeursmaatregelen om bij te dragen tot 
de verwezenlijking van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 122
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

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

5. benadrukt dat er voortgang moet worden 
geboekt bij de tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name 
wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en het militair strafrecht; 
is ingenomen met de inwerkingtreding 
van wetgeving die voorziet in individueel 
klachtrecht bij het Grondwettelijk Hof, 
zoals bepaald in de grondwetswijzigingen 
van 2010;

Or. en

Amendement 123
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept op tot verduidelijkingen over 
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de manier waarop het werk van het comité 
ten uitvoer zal worden gelegd, rekening 
houdend met het feit dat de huidige 
grondwet (artikel 175) alleen voorziet in 
wijziging van de bestaande tekst;

Or. en

Amendement 124
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid 
bij het hervormingsproces van alle 
politieke partijen, met name met 
betrekking tot een waardevol rechtskader 
dat de grondrechten voor alle 
gemeenschappen beschermt en versterkt; 
prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid
bij het hervormingsproces van alle 
politieke partijen, met name met 
betrekking tot een waardevol rechtskader 
dat de grondrechten voor alle 
gemeenschappen beschermt en versterkt; 
prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, die een actieve rol 
moet spelen in het hervormingsproces, 
inzonderheid met het oog op een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen beschermt en 
versterkt; prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

Or. de

Amendement 126
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen beschermt en 
versterkt; prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen en burgers
beschermt en versterkt; herhaalt de in zijn 
vorige resoluties vermelde verzoeken 
betreffende de hervorming van het 
kiessysteem door de drempel van 10% 
voor vertegenwoordiging in het parlement 
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teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

te verlagen, wat het partijpluralisme ten 
goede zou komen en de pluraliteit van de 
Turkse samenleving beter zou 
afspiegelen; prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

Or. en

Amendement 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen beschermt en 
versterkt; prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen beschermt en 
versterkt en de drempel voor nieuwe 
politieke partijen verlaagt; prijst het werk 
van de onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

Or. en
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Amendement 128
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen beschermt en 
versterkt; prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle burgers beschermt en versterkt; 
prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

Or. en

Amendement 129
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen beschermt en 
versterkt; prijst het werk van de 
onderzoekscommissie inzake 

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol 
van de Turkse Grote Nationale 
Vergadering als de spil van het Turkse 
democratische stelsel, en benadrukt het 
belang van steun voor en betrokkenheid bij 
het hervormingsproces van alle politieke 
partijen, met name met betrekking tot een 
waardevol rechtskader dat de grondrechten 
voor alle gemeenschappen en burgers
beschermt en versterkt; prijst het werk van 
de onderzoekscommissie inzake 
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mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

mensenrechten en dringt aan op een 
centralere rol voor de 
harmonisatiecommissie van de EU 
teneinde te bevorderen dat nieuwe 
wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het 
acquis of de Europese normen;

Or. en

Amendement 130
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk 
onderscheid moet worden gecreëerd 
tussen de bevordering van terrorisme en 
het aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van 
voorarrest, en (c) de noodzaak om 
advocaten volledige toegang te bieden tot 
het rechtsdossier;

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen dat de Turkse Grote 
Nationale Vergadering op 2 juli 2012 
heeft aangenomen, en de concrete 
hervormingen op het gebied van het 
Turkse wetboek van strafrecht, het 
wetboek van strafvordering, de 
antiterreurwet, het tenuitvoerleggings- en 
faillissementsrecht, de perswet, de wet 
inzake de Raad van State, het wetboek van 
bestuursrechtelijke rechtsvordering, de 
wet op het forensisch instituut, de wet 
betreffende het Hof van Cassatie, de wet 
betreffende rechters en aanklagers, de wet 
op strafbare feiten en de wetgeving inzake 
strafregisters, als een belangrijke stap in 
de richting van een alomvattend 
hervormingsproces op het gebied van de 
rechterlijke macht en fundamentele 
rechten;

Or. en
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Amendement 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van 
voorarrest, en (c) de noodzaak om
advocaten volledige toegang te bieden tot 
het rechtsdossier;

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten en met name 
wat een terroristische daad is in het kader 
van het wetboek van strafrecht en de 
antiterreurwet, waarbij dringend een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gecreëerd tussen de bevordering van 
terrorisme en het aanzetten tot geweld 
enerzijds en de expressie van geweldloze 
ideeën anderzijds, in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens,
teneinde de vrijheid van meningsuiting en 
de persvrijheid te waarborgen, (b) de 
procedures, met inbegrip van een 
onafhankelijke en onpartijdige 
interpretatie van wettelijke bepalingen 
waarbij de grondrechten worden 
geëerbiedigd, zoals advocaten volledige 
toegang bieden tot het rechtsdossier en 
tegemoetkomen aan de bezorgdheden over 
de kwaliteit en de coherentie van de 
bewijzen, (c) de efficiëntie, zoals de 
gerechtelijke achterstand die, samen met 
de procedureregels, leidt tot buitensporig 
lange perioden van voorarrest; 

Or. en
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Amendement 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier;

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) 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, waarbij dringend een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gecreëerd tussen de bevordering van 
terrorisme en het aanzetten tot geweld 
enerzijds en de expressie van geweldloze 
ideeën anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier;

Or. en

Amendement 133
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 

7. benadrukt dat de hervorming van het 
Turkse rechtsstelsel van wezenlijk belang 
is in het streven naar consolidering van de 
democratie in Turkije; onderstreept dat 
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fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier;

het Turkse rechtsstelsel nog steeds te 
lijden heeft onder een te hoge werkdruk, 
onvoldoende onafhankelijkheid en een 
gebrek aan onpartijdigheid; verwelkomt 
het derde pakket justitiële hervormingen 
als een stap in de richting van een 
alomvattend hervormingsproces op het 
gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; wijst erop dat er 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt in 
verband met de opleiding van de 
magistraten en de technologische 
infrastructuur van het rechtssysteem;
benadrukt evenwel dat het van essentieel 
belang is het hervormingsproces voort te 
zetten met een vierde pakket justitiële 
hervormingen teneinde de volgende 
kwesties aan te pakken: (a) de 
buitengewoon brede definitie van strafbare 
feiten in het kader van het strafrecht en de 
antiterreurwet, waarbij dringend een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gecreëerd tussen de bevordering van 
terrorisme en het aanzetten tot geweld 
enerzijds en de expressie van geweldloze 
ideeën anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
(c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier en 
(d) de noodzakelijke afschaffing van elk 
soort bijzondere rechtbanken en de zaken 
die zij behandelen;

Or. en

Amendement 134
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 



AM\926673NL.doc 79/125 PE504.377v01-00

NL

het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier;

het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier; 
onderstreept dat de hervorming van het 
rechtswezen een essentiële voorwaarde 
voor de modernisering van Turkije is en 
dat een dergelijke hervorming moet leiden 
tot een modern, efficiënt, volledig 
onafhankelijk en onpartijdig rechtsstelsel 
dat aan alle burgers een eerlijke 
rechtsbedeling garandeert; vestigt in dit 
verband vooral de aandacht op het proces 
tegen Pinar Selek, dat bijna vijftien jaar 
heeft geduurd en, ondanks drie 
vrijspraken, is uitgemond in een 
levenslange gevangenisstraf, die op 
24 januari 2013 werd uitgesproken door 
het Istanbulse Hof nr. 12 voor zware 
strafzaken;

Or. en

Amendement 135
Kristian Vigenin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
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hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier;

hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier; is 
verheugd over de wijzigingen van het 
wetboek van strafvordering en van de wet 
inzake de uitvoering van straf- en 
veiligheidsmaatregelen om in 
rechtbanken het gebruik van de 
moedertaal toe te staan, en kijkt uit naar 
een snelle tenuitvoerlegging;

Or. en

Amendement 136
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 

7. verwelkomt het derde pakket justitiële 
hervormingen als een stap in de richting 
van een alomvattend hervormingsproces op 
het gebied van de rechterlijke macht en 
fundamentele rechten; benadrukt evenwel 
dat het van essentieel belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen 
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teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier;

teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de buitengewoon brede 
definitie van strafbare feiten in het kader 
van het strafrecht en de antiterreurwet, 
waarbij dringend een duidelijk onderscheid 
moet worden gecreëerd tussen de 
bevordering van terrorisme en het 
aanzetten tot geweld enerzijds en de 
expressie van geweldloze ideeën 
anderzijds, teneinde de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van 
vergadering en vereniging, het 
stakingsrecht en het recht op collectieve 
onderhandelingen te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van voorarrest, 
en (c) de noodzaak om advocaten volledige 
toegang te bieden tot het rechtsdossier;

Or. en

Amendement 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. 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 138
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat de bepalingen in 
de Turkse antiterreurwetgeving en 
artikel 220 van het Turkse strafwetboek 
een erg ruime interpretatiemarge laten, 
met name in gevallen waarin 
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 
versus 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 139
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met de goedkeuring 
en inwerkingtreding van wetgeving die 
voorziet in het recht op verdediging in 
Turkse rechtbanken in andere talen dan 
het Turks; is verheugd dat op 19 januari 
de wet inzake de betaling van 
schadevergoeding voor langdurige 
processen en wegens te laat, gedeeltelijk 
of niet uitvoeren van rechterlijke 
uitspraken in werking is getreden, en 
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spreekt de hoop uit dat het geplande 
nationale rechtsmiddel het aantal 
hangende zaken tegen Turkije bij het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens zal doen dalen; 

Or. en

Amendement 140
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat het van belang is het 
hervormingsproces voort te zetten met een 
vierde pakket justitiële hervormingen en 
dit zo spoedig mogelijk vast te stellen 
teneinde de volgende kwesties aan te 
pakken: (a) de brede definitie van 
strafbare feiten in het kader van het 
strafrecht en de antiterreurwet, waarbij 
dringend een duidelijk onderscheid moet 
worden gecreëerd tussen de bevordering 
van terrorisme en het aanzetten tot geweld 
enerzijds en de expressie van geweldloze 
ideeën anderzijds, teneinde de vrijheid 
van meningsuiting te waarborgen, (b) de 
buitensporig lange perioden van 
voorarrest, en (c) de noodzaak om 
advocaten volledige toegang te bieden tot 
het rechtsdossier;

Or. en

Amendement 141
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is bezorgd over lopende processen 
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en de lange perioden van voorarrest 
waarmee activisten, advocaten, 
journalisten en verkozenen van 
oppositiepartijen in de Turkse Grote 
Nationale Vergadering te maken krijgen, 
wat neerkomt op inmenging in wettige 
politieke activiteiten en het recht op 
politieke vereniging en participatie; 
verwelkomt de door het parlement 
goedgekeurde afschaffing van de 
bijzondere rechtbanken die de Turkse 
regering in 2005 had opgericht, maar 
betreurt dat die sluiting niets afdoet aan 
de bestaande vervolgingen;

Or. en

Amendement 142
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. uit in dit verband kritiek op de 
arrestatie van vreedzaam demonstrerende 
studenten zoals de Frans-Turkse Sevil 
Sevimli, die op geweldloze wijze opkomen 
voor vrijheid van onderwijs en vrije 
meningsuiting;

Or. de

Amendement 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
recente golf van moordpartijen, met name 
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op vier oude vrouwen in Istanbul en op 
Turkse burgers van Armeense origine, 
wat het Turkse streven naar toetreding tot 
de EU niet ten goede komt; roept de 
Turkse regering op deze zaak grondig te 
onderzoeken volgens de democratische 
gerechtelijke procedures die voortvloeien 
uit alle relevante internationale 
overeenkomsten inzake eerbiediging van 
de mensenrechten;

Or. en

Amendement 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vraagt de Turkse regering, teneinde 
de efficiëntie van gerechtelijke procedures 
te vergroten en 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 
en aanklagers;

Or. en

Amendement 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is diep bezorgd over de ernstige, 
voortdurende en veelvuldige politieke 
discriminaties waarmee de pro-
Koerdische oppositiepartij BDP in 2012 te 
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maken heeft gekregen, met inbegrip van 
de opheffing van de parlementaire 
onschendbaarheid van verschillende 
verkozenen in de Turkse Grote Nationale 
Vergadering en dreigementen om de partij 
te ontbinden; betreurt ten zeerste de 
schade die is veroorzaakt door de 
arrestaties van duizenden BDP- en andere 
activisten en hun jarenlange vasthouding 
in voorarrest, en verzoekt de Turkse 
regering dringend de wetgeving te 
wijzigen en het rechtsstelsel te reguleren 
om de veroorzaakte schade ongedaan te 
maken;

Or. en

Amendement 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. beschouwt het vonnis dat op 
24 januari 2013 in de zaak Pinar Selek is 
geveld, als een duidelijk voorbeeld van de 
tekortkomingen in het Turkse 
rechtssysteem en van het zwakke 
onderzoek in Turkije; beschouwt dit 
proces als een test voor de rechtsstaat en 
de geloofwaardigheid van de rechterlijke 
macht in Turkije;

Or. en

Amendement 147
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is ingenomen met de 
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inwerkingtreding van de wet tot 
oprichting van een bemiddelingscomité 
teneinde een nationaal rechtsmiddel in 
het leven te roepen om komaf te maken 
met de buitensporig lange duur van 
gerechtelijke procedures, in 
overeenstemming met de beginselen van 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens;

Or. en

Amendement 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst erop dat de ad-hocdelegatie 
voor de waarneming van processen tegen 
journalisten in Turkije op het proces van 
journalisten zal blijven toezien en de 
justitiële hervormingen in Turkije inzake 
de vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid op de voet zal volgen; 

Or. en

Amendement 149
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. is verheugd dat de Turkse Grote 
Nationale Vergadering op 24 januari haar 
goedkeuring heeft gehecht aan de wet op 
verdediging in processen in de taal naar 
keuze;

Or. en
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Amendement 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. spoort Turkije aan om het actieplan voor 
de mensenrechten aan te nemen dat het 
Ministerie van Justitie in samenwerking 
met de Raad van Europa en op basis van 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) heeft 
opgesteld, teneinde kwesties aan te pakken 
die aan de orde zijn gesteld in arresten van 
het EHRM waarmee Turkije werd 
veroordeeld wegens de schending van 
bepalingen van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens (EVRM); steunt 
het Ministerie van Justitie en de Hoge Raad 
van Rechters en Aanklagers wat betreft de 
verstrekking van opleidingen inzake 
mensenrechten aan rechters en aanklagers; 
verwelkomt de vaststelling door de Hoge 
Raad van Rechters en Aanklagers van 
nieuwe beoordelingscriteria voor rechters 
en aanklagers, waarbij eerbiediging van de 
bepalingen van het EVRM en de arresten 
van het EHRM wordt beloond;

8. spoort Turkije aan om het actieplan voor 
de mensenrechten aan te nemen dat het 
Ministerie van Justitie in samenwerking 
met de Raad van Europa en op basis van 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) heeft 
opgesteld, teneinde kwesties aan te pakken 
die aan de orde zijn gesteld in arresten van 
het EHRM waarmee Turkije werd 
veroordeeld wegens de schending van 
bepalingen van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens (EVRM); dringt er 
bij Turkije op aan zich nog meer in te 
zetten voor de onverkorte uitvoering van 
de jurisprudentie van het EHRM en steunt 
het Ministerie van Justitie en de Hoge Raad 
van Rechters en Aanklagers wat betreft de 
verstrekking van opleidingen inzake 
mensenrechten aan rechters en aanklagers; 
verwelkomt de vaststelling door de Hoge 
Raad van Rechters en Aanklagers van 
nieuwe beoordelingscriteria voor rechters 
en aanklagers, waarbij eerbiediging van de 
bepalingen van het EVRM en de arresten 
van het EHRM wordt beloond;

Or. en

Amendement 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. spoort Turkije aan om het actieplan voor 
de mensenrechten aan te nemen dat het 

8. spoort Turkije aan om het actieplan voor 
de mensenrechten aan te nemen dat het 
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Ministerie van Justitie in samenwerking 
met de Raad van Europa en op basis van 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) heeft 
opgesteld, teneinde kwesties aan te pakken 
die aan de orde zijn gesteld in arresten van 
het EHRM waarmee Turkije werd 
veroordeeld wegens de schending van 
bepalingen van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens (EVRM); steunt 
het Ministerie van Justitie en de Hoge Raad 
van Rechters en Aanklagers wat betreft de 
verstrekking van opleidingen inzake 
mensenrechten aan rechters en aanklagers; 
verwelkomt de vaststelling door de Hoge 
Raad van Rechters en Aanklagers van 
nieuwe beoordelingscriteria voor rechters 
en aanklagers, waarbij eerbiediging van de 
bepalingen van het EVRM en de arresten 
van het EHRM wordt beloond;

Ministerie van Justitie in samenwerking 
met de Raad van Europa en op basis van 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM) heeft 
opgesteld, teneinde kwesties aan te pakken 
die aan de orde zijn gesteld in arresten van 
het EHRM waarmee Turkije werd 
veroordeeld wegens de schending van 
bepalingen van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens (EVRM), en roept 
het land op die ten uitvoer te leggen; 
steunt het Ministerie van Justitie en de 
Hoge Raad van Rechters en Aanklagers 
wat betreft de verstrekking van opleidingen 
inzake mensenrechten aan rechters en 
aanklagers; verwelkomt de vaststelling 
door de Hoge Raad van Rechters en 
Aanklagers van nieuwe 
beoordelingscriteria voor rechters en 
aanklagers, waarbij eerbiediging van de 
bepalingen van het EVRM en de arresten 
van het EHRM wordt beloond;

Or. en

Amendement 152
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. uit opnieuw zijn bezorgdheid over 
de praktijk van het strafrechtelijk 
vervolgen van verdedigers van de 
mensenrechten, activisten en journalisten 
die bewijzen leveren van schendingen van 
de mensenrechten of die andere zaken in 
het algemeen belang aan de orde stellen; 
beschouwt de strafbaarstelling van 
meningen als een van de grootste 
belemmeringen voor de 
onvoorwaardelijke bescherming van de 
mensenrechten in Turkije;

Or. en
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Amendement 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept het belang van een 
doeltreffende bescherming van 
verdedigers van de mensenrechten; is 
verontrust over de aanhoudende 
rechtszaken tegen en juridische 
vervolging van verdedigers van de 
mensenrechten; vestigt in dit verband 
vooral de aandacht op het proces tegen de 
schrijver, socioloog en feminist Pinar 
Selek, dat bijna vijftien jaar heeft geduurd 
en, ondanks drie vrijspraken, is 
uitgemond in een levenslange 
gevangenisstraf, die op 24 januari 2013 
werd uitgesproken; veroordeelt scherp 
deze uitspraak en wijst erop dat de lange 
duur van de rechtszaak vragen oproept 
over het recht op vrijheid en veiligheid en 
het recht op een eerlijk proces, dat 
respectievelijk is neergelegd in de 
artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens;

Or. en

Amendement 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept Turkije op te herhalen dat het 
ernaar streeft straffeloosheid te bestrijden, 
alsook meer vaart te zetten achter de 
toetreding tot het Statuut van Rome 
inzake het Internationaal Strafhof (ICC) 
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en zijn nationale wetgeving volledig in 
overeenstemming te brengen met alle 
verplichtingen uit hoofde van het Statuut 
van Rome, mede door bepalingen op te 
nemen om per direct volledig met het ICC 
samen te werken en genocide, misdrijven 
tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdrĳven daadwerkelijk te 
onderzoeken en voor de nationale 
rechterlijke instanties te vervolgen, en toe 
te treden tot de overeenkomst over de 
voorrechten en de immuniteiten van het 
ICC (APIC); 

Or. en

Amendement 155
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing 
van wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van hervorming 
van de internetwet en verbetering van de 
mediavrijheid; onderstreept dat de 
beperkingen op de toegang van Turkse 
burgers tot informatie opgeheven moeten 
worden en dat dit recht versterkt moet 
worden; benadrukt de behoefte aan 
verdere hervorming van de wetgeving die 
voorziet in buitenproportioneel hoge boetes 
voor de media, welke in sommige gevallen 
leiden tot sluiting of zelfcensuur;

Or. en
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Amendement 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
betreurt ten zeerste de aanhoudende 
vervolging van journalisten en het hoog 
blijvende aantal opgesloten journalisten; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen; benadrukt 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;

Or. en

Amendement 157
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening;
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onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

veroordeelt scherp het grote aantal 
gedetineerde journalisten en de vele 
lopende rechtszaken tegen kritische 
journalisten, die de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid 
ondergraven; onderstreept het belang van 
afschaffing van wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

Or. de

Amendement 158
Tunne Kelam
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; maakt 
zich grote zorgen over de steeds talrijkere 
schendingen van de vrijheid van 
meningsuiting en de verdere feitelijke 
beperking daarvan; onderstreept het 
belang van afschaffing van wetgeving die 
voorziet in buitenproportioneel hoge boetes 
voor de media, welke in sommige gevallen 
leiden tot sluiting of zelfcensuur, en wijst 
tevens op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

Or. en

Amendement 159
Ismail Ertug
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge administratieve 
fiscale boetes voor de media, welke in 
sommige gevallen leiden tot sluiting of 
zelfcensuur, en wijst tevens op de 
noodzaak de internetwet te hervormen;

Or. en

Amendement 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media en digitale vrijheden Europese 
kernwaarden zijn en dat voor een werkelijk 
democratische samenleving daadwerkelijke 
vrijheid van meningsuiting is vereist, met 
inbegrip van het recht op een afwijkende 
mening; onderstreept het belang van 
afschaffing van wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

Or. en
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Amendement 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept andermaal het belang van 
afschaffing van wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

Or. nl

Amendement 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge fiscale boetes 
voor de media, welke in sommige gevallen 
leiden tot sluiting of zelfcensuur, en wijst 
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op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

tevens op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

Or. en

Amendement 163
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
benadrukt de bijzondere rol van 
publiekrechtelijke media bij het 
versterken van de democratie, en dringt er 
bij de autoriteiten op aan te garanderen 
dat die onafhankelijk en duurzaam zijn en 
voldoen aan de Europese normen; is 
bezorgd dat de aanzienlijke vooruitgang 
die op dit vlak is geboekt met de 
voorgaande hervormingen, ongedaan 
wordt gemaakt, en Turkije telt nu van alle 
lidstaten van de Raad van Europa het 
hoogste aantal veroordelingen door het 
EHRM wegens schendingen van de 
vrijheid van meningsuiting; herhaalt dat 
het nodig is de artikelen 26 en 28 van de 
grondwet te wijzigen, welke de vrijheid 
van meningsuiting beperken op grond van 
de nationale veiligheid, openbare orde en 
nationale eenheid, alsook de artikelen van 
het strafwetboek en de antiterreurwet te 
hervormen die worden gebruikt om de 
vrijheid van meningsuiting te beperken; is 
er met name bezorgd over dat het 
strafwetboek en de antiterreurwet worden 
gebruikt ter vervolging van geweldloze 
verklaringen wanneer daarvan wordt 
gevonden dat zij de doelstellingen van een 
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terroristische organisatie ondersteunen;
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

Or. en

Amendement 164
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen; 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 
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jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens; betreurt 
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;

Or. en

Amendement 165
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen; benadrukt dat processen tegen 
journalisten op een transparante wijze 
moeten worden gevoerd, met eerbiediging 
van de rechtsstaat en in adequate 
omstandigheden, bijvoorbeeld locaties die 
geschikt zijn voor het soort van 
hoorzittingen dat wordt gehouden, de 
verdeling van accurate transcripties aan 
de gedetineerde personen en 
informatieverstrekking aan de 
journalisten over de tenlasteleggingen 
tegen hen;

Or. en
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Amendement 166
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen; stelt met bezorgdheid vast dat 
de meeste media eigendom zijn van en 
geconcentreerd zijn in grote concerns met 
een breed scala van belangen die verder 
gaan dan het vrije verkeer van informatie 
en ideeën; dringt andermaal aan op de 
aanneming van een nieuwe mediawet die 
onder andere de kwesties van 
onafhankelijkheid, eigendom en 
bestuurlijke controle omvat;

Or. en

Amendement 167
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

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

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
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samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen; deelt de bezorgdheid van de 
OVSE-vertegenwoordiger voor 
mediavrijheid over de recente golf van 
arrestaties onder journalisten en roept de 
autoriteiten andermaal op 
wetgevingshervormingen door te voeren 
rond de antiterrorismewet van het land, 
op grond waarvan circa 100 journalisten 
nog op hun berechting wachten;

Or. en

Amendement 168
Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen;

9. herinnert eraan dat vrijheid van 
meningsuiting en pluriformiteit van de 
media Europese kernwaarden zijn en dat 
voor een werkelijk democratische 
samenleving daadwerkelijke vrijheid van 
meningsuiting is vereist, met inbegrip van 
het recht op een afwijkende mening; 
onderstreept het belang van afschaffing van 
wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de 
media, welke in sommige gevallen leiden 
tot sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens 
op de noodzaak de internetwet te 
hervormen; veroordeelt de aanhoudende 
opsluiting van journalisten en dringt erop 
aan dat de Turkse regering passende 
procedures begint toe te passen om in de 
Turkse samenleving vrijheid van 
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meningsuiting te garanderen;

Or. en

Amendement 169
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is bezorgd dat de wet op de 
oprichting en de uitzendingen van radio-
en televisiebedrijven beperkingen van de 
mediavrijheid bevat die vatbaar zijn voor 
subjectieve interpretatie, zoals 
"bescherming van het gezin" en 
"openbare zedelijkheid", die niet 
voorkomen in de Europese richtlijn 
audiovisuele mediadiensten;

Or. en

Amendement 170
Jarosław Leszek Wałęsa
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt vast dat, ondanks belangrijke 
hervormingen en vooruitgang met 
betrekking tot de mensenrechten, de 
situatie op het gebied van de persvrijheid 
achteruit gaat; veroordeelt de verdere 
opsluiting van journalisten op vage 
beschuldigingen inzake 
terreurbestrijding; roept ertoe op de pers 
vrij en zonder vrees voor opsluiting te 
laten berichten en een einde te maken aan 
de intimidatie op grond van uitspraken 
over politiek gevoelige aangelegenheden; 
vindt het een positieve verandering dat het 
recht in werking is getreden om in Turkse 
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rechtbanken de verdediging in andere 
talen dan het Turks te voeren;

Or. en

Amendement 171
Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beschouwt het vonnis dat op 
24 januari 2013 in de zaak Pinar Selek is 
geveld, als een duidelijk voorbeeld van de 
tekortkomingen in het Turkse 
rechtssysteem en van het zwakke 
onderzoek in Turkije; ziet in dit proces 
een bewijs voor het betreurenswaardig 
gebrek aan geloofwaardigheid van het 
rechtswezen in Turkije;

Or. en

Amendement 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beveelt de Turkse autoriteiten aan 
het Koerdisch vrij te laten gebruiken in 
alle aspecten van het openbare leven in 
Koerdischtalige gebieden, ook in scholen, 
gemeenten, rechtbanken en het 
bedrijfsleven; spoort de Turkse regering 
aan ervoor te ijveren om Koerdisch deel te 
laten uitmaken van tweetalig onderwijs 
vanaf het kleuteronderwijs en een 
programma van staatssteun op te starten
voor de opleiding van leerkrachten in 
Koerdische talen; onderstreept dat het 
belangrijk is dat premier Erdogan en zijn 
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regering de Turkse publieke opinie er 
verder van overtuigen dat hervormingen 
met het oog op gelijke behandeling 
verantwoord zijn op grond van 
eerlijkheid, rechtvaardigheid en een 
gemeenschappelijke geschiedenis, en dat 
zij de Koerden ervan overtuigen dat de 
hervormingen volledig ten uitvoer zullen 
worden gelegd; beveelt de Turkse regering 
aan de publieke opinie te helpen 
informeren over de internationale 
legitimiteit van meertaligheid in het 
onderwijs, etnische diversiteit en ruimere 
bevoegdheden voor het plaatselijke 
bestuur;

Or. en

Amendement 173
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is verontrust door het overdreven 
gebruik van geweld door de politie bij 
betogingen in verband met de Koerdische 
kwestie, de rechten van studenten en 
vakbondsrechten; benadrukt dat foltering 
en mishandeling door de 
veiligheidsdiensten, ondanks 
wetgevingsverbeteringen, een punt van 
grote zorg blijven;

Or. en

Amendement 174
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. meent dat het Turkse bestel van 
politieke partijen een fundamentele 
beperking van de vrijheid van vereniging 
blijft; roept Turkije op de ontbinding van 
politieke partijen grondwettelijk te 
beperken tot partijen die het gebruik van 
geweld voorstaan als een middel om de 
grondwettelijke orde omver te werpen, 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Commissie van Venetië;

Or. en

Amendement 175
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het 
kader waarvan de hoofdstukken 
"rechterlijke macht en fundamentele 
rechten" en "justitie en binnenlandse 
zaken" in een vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend 
en als laatste worden afgerond; benadrukt 
dat officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

Schrappen

Or. de

Amendement 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het 
kader waarvan de hoofdstukken 
"rechterlijke macht en fundamentele 
rechten" en "justitie en binnenlandse 
zaken" in een vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend 
en als laatste worden afgerond; benadrukt 
dat officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het 
kader waarvan de hoofdstukken 
"rechterlijke macht en fundamentele 
rechten" en "justitie en binnenlandse 
zaken" in een vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend 
en als laatste worden afgerond; benadrukt 
dat officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 178
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het 
kader waarvan de hoofdstukken 
„rechterlijke macht en fundamentele 
rechten” en „justitie en binnenlandse 
zaken” in een vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend 
en als laatste worden afgerond; benadrukt 
dat officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 179
Sophocles Sophocleous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen;
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Or. en

Amendement 180
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie om een 
intensievere dialoog aan te gaan door de 
hoofdstukken "rechterlijke macht en 
fundamentele rechten" en "justitie en 
binnenlandse zaken" in een vroeg stadium 
van het onderhandelingsproces te openen
en als laatste af te ronden; benadrukt dat 
officiële benchmarks op terreinen waarop 
Turkije verdere verbeteringen nodig heeft,
een duidelijke routekaart zouden bieden en 
het hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

Or. en

Amendement 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken „rechterlijke 
macht en fundamentele rechten” en 
„justitie en binnenlandse zaken” in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 

10. staat achter de nieuwe benadering van 
de Commissie in het kader waarvan de 
hoofdstukken „rechterlijke macht en 
fundamentele rechten” en „justitie en 
binnenlandse zaken” in een vroeg stadium 
van het onderhandelingsproces worden 
geopend en als laatste worden afgerond; 
benadrukt dat officiële benchmarks een 
duidelijke routekaart zouden bieden en het 
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routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

Or. nl

Amendement 182
Ioannis Kasoulides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad en alle 
betrokken partijen aan op hernieuwde 
inspanningen die moeten leiden tot het 
openen van de hoofdstukken 23 en 24;

Or. en

Amendement 183
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie –
betreffende het onderhandelingskader 

voor de nieuwe kandidaat-lidstaten – in 
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"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

het kader waarvan de hoofdstukken 
"rechterlijke macht en fundamentele 
rechten" en "justitie en binnenlandse 
zaken" in een vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de
hoofdstukken 23 en 24 te openen, en roept 
de Turkse regering op al haar relevante 
wettelijke verplichtingen na te komen die 
voortvloeien uit het acquis 
communautaire en het 
onderhandelingskader, en de soevereine 
rechten van de EU-lidstaten, met name de 
grondrechten en de rechtsstelsels, volledig 
te eerbiedigen, zonder discriminatie;

Or. en

Amendement 184
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen; merkt op 
dat in de media onlangs berichten zijn 
verschenen dat de Franse regering van 
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plan zou zijn de blokkering van het 
hoofdstuk over economisch en monetair 
beleid op te heffen; meent dat dit als 
katalysator kan fungeren voor verdere 
positieve dynamiek op weg naar 
toetreding;

Or. en

Amendement 185
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen;

10. staat volledig achter de nieuwe 
benadering van de Commissie in het kader 
waarvan de hoofdstukken "rechterlijke 
macht en fundamentele rechten" en 
"justitie en binnenlandse zaken" in een 
vroeg stadium van het 
onderhandelingsproces worden geopend en 
als laatste worden afgerond; benadrukt dat 
officiële benchmarks een duidelijke 
routekaart zouden bieden en het 
hervormingsproces zouden bevorderen; 
dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de 
hoofdstukken 23 en 24 te openen en roept 
de Commissie op de screeningverslagen 
over deze hoofdstukken voor te leggen;

Or. en

Amendement 186
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. spoort Turkije aan zijn wetgeving 
aan te passen aan het acquis inzake 
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gegevensbescherming; beklemtoont dat 
Turkije zowel het Verdrag van de Raad 
van Europa tot bescherming van personen 
met betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens als het 
aanvullende protocol betreffende 
toezichthoudende autoriteiten en 
grensoverschrijdend dataverkeer zou 
moeten ratificeren om de betrekkingen 
tussen de EU en Turkije op het vlak van 
justitiële en politiële samenwerking, 
terrorismebestrijding en cyberveiligheid te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 187
Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman en de benoeming van een 
eerste Hoofdombudsman, die de 
geloofwaardigheid van dit instituut middels 
zijn besluiten moet waarborgen; benadrukt 
dat het in het leven roepen van een 
Ombudsman een belangrijke stap is voor 
de bescherming van de burgerrechten en 
de waarborging van de 
verantwoordingsplicht van het openbaar 
bestuur; dringt er bij het bestuur van de 
Ombudsman op aan dat de regels inzake de 
interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid van het instituut 
garanderen;

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman en de benoeming van een 
eerste Hoofdombudsman, die de 
geloofwaardigheid van dit instituut middels 
zijn besluiten moet waarborgen; benadrukt 
dat de Hoofdombudsman het vertrouwen 
van de bevolking in de transparantie en 
verantwoordingsplicht in 
overheidsdiensten moet stimuleren; wijst 
erop dat de Hoofdombudsman en de leden 
van het bestuur moeten worden verkozen 
uit onafhankelijke en onpartijdige 
kandidaten; dringt er bij het bestuur van de 
Ombudsman op aan dat de regels inzake de 
interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
het instituut garanderen;

Or. en
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Amendement 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman en de benoeming van een 
eerste Hoofdombudsman, die de 
geloofwaardigheid van dit instituut 
middels zijn besluiten moet waarborgen; 
benadrukt dat het in het leven roepen van 
een Ombudsman een belangrijke stap is
voor de bescherming van de burgerrechten 
en de waarborging van de 
verantwoordingsplicht van het openbaar 
bestuur; dringt er bij het bestuur van de 
Ombudsman op aan dat de regels inzake de 
interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid van het instituut 
garanderen;

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman; benadrukt dat het in het 
leven roepen van een Ombudsman een 
belangrijke stap moet zijn voor de 
bescherming van de burgerrechten en de 
waarborging van de verantwoordingsplicht 
van het openbaar bestuur; dringt er bij het 
bestuur van de Ombudsman op aan dat de 
regels inzake de interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid van het instituut 
garanderen;

Or. en

Amendement 189
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman en de benoeming van een 
eerste Hoofdombudsman, die de
geloofwaardigheid van dit instituut middels 
zijn besluiten moet waarborgen; benadrukt 
dat het in het leven roepen van een 
Ombudsman een belangrijke stap is voor 
de bescherming van de burgerrechten en de 
waarborging van de verantwoordingsplicht 
van het openbaar bestuur; dringt er bij het 
bestuur van de Ombudsman op aan dat de 
regels inzake de interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid van het instituut 
garanderen;

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman, die de geloofwaardigheid van 
dit instituut middels zijn besluiten moet 
waarborgen; benadrukt dat het in het leven 
roepen van een Ombudsman een 
belangrijke stap is voor de bescherming 
van de burgerrechten en de waarborging 
van de verantwoordingsplicht van het 
openbaar bestuur; dringt er bij het bestuur 
van de Ombudsman op aan dat de regels 
inzake de interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid van het instituut 
garanderen;
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Or. en

Amendement 190
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman en de benoeming van een 
eerste Hoofdombudsman, die de 
geloofwaardigheid van dit instituut middels 
zijn besluiten moet waarborgen; benadrukt 
dat het in het leven roepen van een 
Ombudsman een belangrijke stap is voor 
de bescherming van de burgerrechten en de 
waarborging van de verantwoordingsplicht 
van het openbaar bestuur; dringt er bij het 
bestuur van de Ombudsman op aan dat de 
regels inzake de interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid van het instituut 
garanderen;

11. verwelkomt de wet inzake de 
Ombudsman en de benoeming van een 
eerste Hoofdombudsman, die de 
geloofwaardigheid van dit instituut middels
zijn besluiten moet waarborgen; benadrukt 
dat het in het leven roepen van een 
Ombudsman een belangrijke stap is voor 
de bescherming van de burgerrechten en de 
waarborging van de verantwoordingsplicht 
van het openbaar bestuur; wijst op de 
bezorgdheid die Human Rights Watch in 
haar jaarverslag 2013 heeft geuit over het 
strenge toezicht van de regering op 
benoemingen in het in maart 2012 
opgerichte nationaal instituut voor de 
mensenrechten en de in juni 2012 in het 
leven geroepen Dienst Ombudsman; 
beklemtoont dat de regering duidelijke 
stappen zou moeten zetten om ervoor te 
zorgen dat het vertrouwen van de 
bevolking in potentieel belangrijke 
toezichtsmechanismen niet wordt 
ondermijnd; dringt er bij het bestuur van 
de Ombudsman op aan dat de regels inzake 
de interne besluitvorming de 
onafhankelijkheid van het instituut 
garanderen;

Or. en

Amendement 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort Turkije aan het proces van 
civiele controle op de veiligheidstroepen 
voort te zetten; dringt aan op wijziging 
van de wet inzake provinciale besturen, 
teneinde de civiele autoriteiten grotere 
controle te geven over militaire operaties 
en over de wetshandhavingsactiviteiten 
van de Gendarmerie; benadrukt dat er 
een onafhankelijk bureau voor klachten 
inzake wetshandhaving moet worden 
opgezet, teneinde klachten betreffende
mensenrechtenschendingen, 
mishandeling en mogelijk onwettige 
praktijken door de Turkse 
rechtshandhavingsinstanties te 
onderzoeken; is van mening dat de 
wettelijke bepalingen inzake de 
samenstelling en de bevoegdheden van de 
Hoge Militaire Raad moeten worden 
hervormd;

Schrappen

Or. nl

Amendement 192
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort Turkije aan het proces van 
civiele controle op de veiligheidstroepen 
voort te zetten; dringt aan op wijziging van 
de wet inzake provinciale besturen, 
teneinde de civiele autoriteiten grotere 
controle te geven over militaire operaties 
en over de wetshandhavingsactiviteiten van 
de Gendarmerie; benadrukt dat er een 
onafhankelijk bureau voor klachten inzake 
wetshandhaving moet worden opgezet, 
teneinde klachten betreffende 
mensenrechtenschendingen, mishandeling 
en mogelijk onwettige praktijken door de 

12. spoort Turkije aan het proces van 
civiele controle op de veiligheidstroepen 
voort te zetten; dringt aan op wijziging van 
de wet inzake provinciale besturen, 
teneinde de civiele autoriteiten grotere 
controle te geven over militaire operaties 
en over de wetshandhavingsactiviteiten van 
de Gendarmerie; onderstreept dat er een 
onafhankelijk bureau voor klachten inzake 
wetshandhaving moet worden opgezet, 
teneinde klachten betreffende 
mensenrechtenschendingen, mishandeling 
en mogelijk onwettige praktijken door de 
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Turkse rechtshandhavingsinstanties te 
onderzoeken; is van mening dat de 
wettelijke bepalingen inzake de 
samenstelling en de bevoegdheden van de 
Hoge Militaire Raad moeten worden 
hervormd;

Turkse rechtshandhavingsinstanties te 
onderzoeken; verwelkomt de in het 
parlement voorliggende ontwerpwet 
betreffende het toezichtscomité inzake 
wetshandhaving, dat tot doel heeft 
wetshandhavers die betrokken zijn bij 
strafbare feiten of onrechtmatige 
behandeling, op te sporen en te 
bestraffen; is van mening dat de wettelijke 
bepalingen inzake de samenstelling en de 
bevoegdheden van de Hoge Militaire Raad 
moeten worden hervormd;

Or. en

Amendement 193
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. spoort Turkije ertoe aan het 
nationaal preventiemechanisme op te 
zetten zoals wordt verlangd in het 
Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen 
foltering, dat in 2011 werd geratificeerd;

Or. en

Amendement 194
Eduard Kukan
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. uit opnieuw zijn bezorgdheid over 
de aanhoudende praktijk van het 
strafrechtelijk vervolgen van verdedigers 
van de mensenrechten, activisten en 
journalisten die bewijzen leveren van 
schendingen van de mensenrechten; 
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Or. en

Amendement 195
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van 
inconsistent bewijsmateriaal; betreurt dat 
deze zaken zijn overschaduwd door zorgen 
over hun grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten;

Or. en

Amendement 196
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
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dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van 
inconsistent bewijsmateriaal; betreurt dat 
deze zaken zijn overschaduwd door zorgen 
over hun grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

dat bij het onderzoek naar de KCK en
vermeende 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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
betreurt dat deze zaken zijn overschaduwd 
door zorgen over hun grote omvang en de 
gebrekkige procedures;

Or. en

Amendement 197
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van inconsistent 
bewijsmateriaal; betreurt dat deze zaken 
zijn overschaduwd door zorgen over hun 

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van inconsistent 
bewijsmateriaal tegen de beklaagden in 
deze zaken; betreurt dat de legitimiteit van
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grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

deze zaken is ondermijnd door zorgen over 
hun veel te grote omvang en de gebrekkige 
procedures, wat de bestaande polarisatie 
binnen de samenleving aanwakkert en de 
consolidering van de democratie 
belemmert;

Or. en

Amendement 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van inconsistent 
bewijsmateriaal; betreurt dat deze zaken 
zijn overschaduwd door zorgen over hun 
grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld, nadat zij 
lange tijd in voorarrest zaten; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
bij gebrek aan een behoorlijke rechtsgang 
missen vonnissen legitimiteit en 
geloofwaardigheid, hebben zij een 
verlammend effect en veroorzaken zij 
onrechtvaardigheid en andere onbedoelde 
schade; is bezorgd over de aantijgingen 
met betrekking tot het gebruik van 
inconsistent en vervalst bewijsmateriaal; 
betreurt dat de grond van de zaken is
overschaduwd door zorgen over hun grote 
omvang en de gebrekkige procedures;

Or. en
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Amendement 199
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van inconsistent 
bewijsmateriaal; betreurt dat deze zaken 
zijn overschaduwd door zorgen over hun 
grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van inconsistent 
bewijsmateriaal; betreurt dat deze zaken 
zijn overschaduwd door zorgen over hun 
grote omvang en de gebrekkige 
procedures; beklemtoont dat er een 
grootschalige hervorming van de 
wetgeving op het gebruik van langdurig 
voorarrest nodig is;

Or. en

Amendement 200
Geoffrey Van Orden
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-
proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 
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tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van inconsistent 
bewijsmateriaal; betreurt dat deze zaken 
zijn overschaduwd door zorgen over hun 
grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept 
dat bij het onderzoek naar vermeende 
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 inzetten 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
is diep bezorgd over de aantijgingen met 
betrekking tot het gebruik van inconsistent 
en vals bewijsmateriaal; betreurt dat deze 
zaken zijn overschaduwd door zorgen over 
hun grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

Or. en

Amendement 201
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verwelkomt de wet tot oprichting van 
het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten; dringt aan op onverwijlde 
tenuitvoerlegging van deze wet, teneinde 
de effectieve toepassing van internationale 
normen op het gebied van mensenrechten 
te bevorderen en te monitoren; benadrukt 
dat het van belang is gebruik te maken 
van alle beschikbare EU-instrumenten op 
het gebied van mensenrechten, teneinde 
de oprichting en de goede functionering 
van het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten alsook de empowerment 
van het maatschappelijk middenveld 
actief te ondersteunen;

14. verwelkomt de wet tot oprichting van 
het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten; dringt aan op onverwijlde 
tenuitvoerlegging van deze wet, teneinde 
de effectieve toepassing van internationale 
normen op het gebied van mensenrechten 
te bevorderen en te monitoren;

Or. nl
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Amendement 202
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verwelkomt de wet tot oprichting van 
het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten; dringt aan op onverwijlde 
tenuitvoerlegging van deze wet, teneinde 
de effectieve toepassing van internationale 
normen op het gebied van mensenrechten 
te bevorderen en te monitoren; benadrukt 
dat het van belang is gebruik te maken van 
alle beschikbare EU-instrumenten op het 
gebied van mensenrechten, teneinde de 
oprichting en de goede functionering van 
het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten alsook de empowerment 
van het maatschappelijk middenveld actief 
te ondersteunen;

14. verwelkomt de wet tot oprichting van 
het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten; dringt aan op onverwijlde 
tenuitvoerlegging van deze wet, teneinde 
de effectieve toepassing van internationale 
normen op het gebied van mensenrechten 
te bevorderen en te monitoren; benadrukt 
dat het van belang is gebruik te maken van 
alle beschikbare EU-instrumenten op het 
gebied van mensenrechten, teneinde de 
oprichting en de goede functionering van 
het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten alsook de empowerment 
van het maatschappelijk middenveld actief 
te ondersteunen; is ingenomen met de 
tenuitvoerlegging van het individueel 
klachtrecht bij het Grondwettelijk Hof, 
met ingang van september 2012;

Or. en

Amendement 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 205
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verwelkomt de wet inzake de 
bescherming van het gezin en het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen; 
prijst het nationale actieplan ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen (2012-2015) en 
benadrukt de noodzaak om dit 
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; dringt er bij het Ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid op aan de 
inspanningen voort te zetten om het aantal 
opvanghuizen voor vrouwen en 
minderjarigen die gevaar lopen te 
vergroten en de kwaliteit ervan te 
verbeteren; benadrukt dat het van belang is 
om vrouwen die ten prooi zijn gevallen aan 
geweld concrete alternatieven te bieden, 
evenals mogelijkheden om zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien; dringt er bij 
Turkije op aan de preventieve 
inspanningen ter bestrijding van eerwraak, 
huiselijk geweld en het fenomeen van 
gedwongen huwelijken en kindbruiden op 
alle niveaus te intensiveren; dringt er bij 
het ministerie op aan de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, die nog altijd 
laag is, in de politiek en op hoog niveau in 
het openbaar bestuur en de private sector, 
actief te blijven bevorderen, indien nodig 
door verplichte quota's in te voeren;

15. verwelkomt de wet inzake de 
bescherming van het gezin en het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen; 
prijst het nationale actieplan ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen (2012-2015) en 
onderstreept de noodzaak om dit 
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; dringt er bij het Ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid op aan de 
inspanningen voort te zetten om het aantal 
opvanghuizen voor vrouwen en 
minderjarigen die gevaar lopen te 
vergroten en de kwaliteit ervan te 
verbeteren; benadrukt dat het van belang is 
om vrouwen die ten prooi zijn gevallen aan 
geweld concrete alternatieven te bieden, 
evenals mogelijkheden om zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien; dringt er bij 
Turkije op aan de preventieve 
inspanningen ter bestrijding van eerwraak, 
huiselijk geweld en het fenomeen van 
gedwongen huwelijken en kindbruiden op 
alle niveaus te intensiveren; dringt er bij 
het ministerie op aan de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, die nog altijd 
laag is, in de politieke besluitvorming en 
op hoog niveau in het openbaar bestuur en 
de private sector, actief te blijven 
bevorderen; verwelkomt de opleiding van 
ambtenaren in gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 206
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verwelkomt de wet inzake de 
bescherming van het gezin en het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen; 

15. verwelkomt de wet inzake de 
bescherming van het gezin en het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen; 
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prijst het nationale actieplan ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen (2012-2015) en 
benadrukt de noodzaak om dit 
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; dringt er bij het Ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid op aan de 
inspanningen voort te zetten om het aantal 
opvanghuizen voor vrouwen en 
minderjarigen die gevaar lopen te 
vergroten en de kwaliteit ervan te 
verbeteren; benadrukt dat het van belang is 
om vrouwen die ten prooi zijn gevallen aan 
geweld concrete alternatieven te bieden, 
evenals mogelijkheden om zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien; dringt er bij 
Turkije op aan de preventieve
inspanningen ter bestrijding van eerwraak, 
huiselijk geweld en het fenomeen van 
gedwongen huwelijken en kindbruiden op 
alle niveaus te intensiveren; dringt er bij 
het ministerie op aan de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, die nog altijd 
laag is, in de politiek en op hoog niveau in 
het openbaar bestuur en de private sector, 
actief te blijven bevorderen, indien nodig 
door verplichte quota's in te voeren;

prijst het nationale actieplan ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen (2012-2015) en 
benadrukt de noodzaak om dit 
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; dringt er bij het Ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid op aan de 
inspanningen voort te zetten om het aantal 
opvanghuizen voor vrouwen en 
minderjarigen die gevaar lopen te 
vergroten en de kwaliteit ervan te 
verbeteren; benadrukt dat het van belang is 
om vrouwen die ten prooi zijn gevallen aan 
geweld concrete alternatieven te bieden, 
evenals mogelijkheden om zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien; prijst de 
Turkse inspanningen ter bestrijding van 
eerwraak, huiselijk geweld en het 
fenomeen van gedwongen huwelijken en 
kindbruiden op alle niveaus; dringt er bij 
het ministerie op aan de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, die nog altijd 
laag is, in de politiek en op hoog niveau in 
het openbaar bestuur en de private sector, 
actief te blijven bevorderen, indien nodig 
door verplichte quota's in te voeren en door 
enkele bijzondere wetten inzake 
werkgelegenheid in Turkije te herzien;

Or. en

Amendement 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verwelkomt de wet inzake de 
bescherming van het gezin en het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen; 
prijst het nationale actieplan ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen (2012-2015) en 
benadrukt de noodzaak om dit 
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; dringt er bij het Ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid op aan de 

15. verwelkomt de wet inzake de 
bescherming van het gezin en het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen; 
prijst het nationale actieplan ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen (2012-2015) en 
benadrukt de noodzaak om dit 
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; dringt er bij het Ministerie van 
Gezinszaken en Sociaal Beleid op aan de 
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inspanningen voort te zetten om het aantal 
opvanghuizen voor vrouwen en 
minderjarigen die gevaar lopen te 
vergroten en de kwaliteit ervan te 
verbeteren; benadrukt dat het van belang is 
om vrouwen die ten prooi zijn gevallen aan 
geweld concrete alternatieven te bieden, 
evenals mogelijkheden om zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien; dringt er bij 
Turkije op aan de preventieve 
inspanningen ter bestrijding van eerwraak, 
huiselijk geweld en het fenomeen van 
gedwongen huwelijken en kindbruiden op 
alle niveaus te intensiveren; dringt er bij 
het ministerie op aan de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, die nog altijd 
laag is, in de politiek en op hoog niveau in 
het openbaar bestuur en de private sector, 
actief te blijven bevorderen, indien nodig 
door verplichte quota's in te voeren;

inspanningen voort te zetten om het aantal 
opvanghuizen voor vrouwen en 
minderjarigen die gevaar lopen te 
vergroten en de kwaliteit ervan te 
verbeteren; benadrukt dat het van belang is 
om vrouwen die ten prooi zijn gevallen aan 
geweld concrete alternatieven te bieden, 
evenals mogelijkheden om zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien; dringt er bij 
Turkije op aan de preventieve 
inspanningen ter bestrijding van eerwraak, 
huiselijk geweld en het fenomeen van 
gedwongen huwelijken en kindbruiden op 
alle niveaus te intensiveren; dringt er bij 
het ministerie op aan de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, die nog altijd 
laag is, in de politiek en op hoog niveau in 
het openbaar bestuur en de private sector, 
actief te blijven bevorderen;

Or. en


