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Amendement 208
Ria Oomen-Ruijten
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 
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 
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; wijst 
erop dat het streefdoel van Turkije voor 
arbeidsparticipatie van vrouwen in 2023 
35% is, terwijl in de EU 2020-strategie 
een streefdoel van 75% wordt gehanteerd; 
spoort Turkije aan te streven naar een 
ambitieuze doelstelling op het gebied van 
arbeidsparticipatie van vrouwen;

Or. en
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Amendement 209
Emine Bozkurt
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 
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 
benadrukt de noodzaak om dit
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; vindt het uiterst zorgelijk dat 
geweld tegen vrouwen, ondanks de 
inspanningen, nog steeds geregeld 
voorkomt, en dat vrouwen vaak worden 
vermoord nadat zij bij de autoriteiten om 
hulp hebben gevraagd tegen voortdurende 
of mogelijke geweldplegingen; dringt er
daarom op aan dat degenen die verzuimen 
slachtoffers te beschermen en bij te staan, 
worden opgespoord en vervolgd; 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; wijst erop dat 
het streefdoel van Turkije voor 
arbeidsparticipatie van vrouwen in 2023 
35% is, terwijl in de EU 2020-strategie 
een streefdoel van 75% wordt gehanteerd; 
roept Turkije op zijn doelstelling voor 
arbeidsparticipatie van vrouwen in lijn 
met de EU-strategie te verhogen, en alles 
in het werk te stellen om deze doelstelling 
te verwezenlijken; dringt er bij het 
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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;

Or. en

Amendement 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog
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 
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 

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; spoort 
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door verplichte quota's in te voeren; de regering aan om de wet inzake 
politieke partijen en de wet inzake 
verkiezingen te herzien, teneinde de 
inclusie van vrouwen tot een prioriteit 
voor de politieke partijen te maken;

Or. en

Amendement 211
Raimon Obiols
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 
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 
benadrukt de noodzaak om dit 
daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; betreurt dat het percentage 
vrouwen dat in Turkije wordt vermoord de 
afgelopen jaren is toegenomen, en 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 
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door verplichte quota's in te voeren;

Or. en

Amendement 212
Antigoni Papadopoulou
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 
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 
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 een zerotolerancebeleid ten 
aanzien van geweld tegen vrouwen te 
voeren en 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;

Or. en
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Amendement 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
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 
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 
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 rechten en het 
onderwijs voor vrouwen, evenals 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;

Or. en

Amendement 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. stoort zich aan de negatieve 
beeldvorming over vrouwen in de media 
en het algemene door mannen 
gedomineerde discours; spoort de Turkse 
regering aan om proactief bij te dragen 
aan de ontkrachting van stereotypen en 
aan veranderingen in de perceptie van 
rollenpatronen voor mannen en vrouwen 
op alle gebieden; benadrukt dat het van 
belang is gendergelijkheid te integreren in 
het wetgevingsproces en de 
tenuitvoerlegging van wetten;

Or. en

Amendement 215
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit,
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig 
gelijke rechten voor en de volledige 
acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders te 
bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit en
religie;

Or. pl

Amendement 216
Lorenzo Fontana
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig 
gelijke rechten voor en de volledige 
acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders te 
bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit;

Or. it

Amendement 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen; benadrukt dat 
er dringend behoefte bestaat aan 
antidiscriminatiewetgeving en dat er een 
antidiscriminatie- en gelijkheidsraad moet 
worden opgericht teneinde individuen te 
beschermen tegen iedere vorm van 



AM\926945NL.doc 11/136 PE504.402v01-00

NL

discriminatie, zoals op grond van 
geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging, politieke of 
andere denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid of seksuele identiteit; dringt er 
bij Turkije op aan een actieplan aan te 
nemen om volledig gelijke rechten voor en 
de volledige acceptatie van lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

Or. en

Amendement 218
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; verwelkomt de ontwerpwet 
betreffende discriminatiebestrijding; uit 
echter zijn zorg over het feit dat 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid niet in de wetgeving is 
opgenomen; dringt er in dit verband bij 
Turkije op aan een actieplan aan te nemen 
om volledig gelijke rechten voor en de 
volledige acceptatie van lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

Or. en
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Amendement 219
Charles Tannock
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen; wijst met name 
op het medisch certificaat dat vereist is 
voor homoseksuele mannen die van 
militaire dienst willen worden vrijgesteld, 
en dat een stigmatiserende werking heeft;

Or. en

Amendement 220
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en niet-moslims te 
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bevorderen;

Or. nl

Amendement 221
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, handicap, seksuele geaardheid of 
seksuele identiteit; dringt er bij Turkije op 
aan een actieplan aan te nemen om
homofobie te bestrijden en volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

Or. en

Amendement 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om gelijke rechten 
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rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

Or. nl

Amendement 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 
identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, geslacht, leeftijd, handicap,
seksuele geaardheid of seksuele identiteit;
dringt er bij Turkije op aan een actieplan 
aan te nemen om volledig gelijke rechten 
voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

Or. en

Amendement 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, seksuele geaardheid of seksuele 

16. benadrukt dat er dringend behoefte 
bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en 
dat er een antidiscriminatie- en 
gelijkheidsraad moet worden opgericht 
teneinde individuen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van etniciteit, 
religie, geslacht, seksuele geaardheid of 
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identiteit; dringt er bij Turkije op aan een 
actieplan aan te nemen om volledig gelijke 
rechten voor en de volledige acceptatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders te bevorderen;

seksuele identiteit; dringt er bij Turkije op 
aan een actieplan aan te nemen om volledig 
gelijke rechten voor en de volledige 
acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders te bevorderen;

Or. en

Amendement 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de toenemende 
moeilijkheden bij het kopen van 
alcoholische dranken; dringt er bij de 
overheidsinstanties op aan de seculaire 
levensstijl in het hele land actief te 
beschermen;

Or. en

Amendement 226
Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de toenemende 
moeilijkheden bij het kopen van 
alcoholische dranken; dringt er bij de 
overheidsinstanties op aan de seculaire 
levensstijl in het hele land actief te 
beschermen;

Or. en

Amendement 227
Emine Bozkurt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is bezorgd over de frequente 
aanvallen op transgenders en het gebrek 
aan bescherming tegen geweld voor 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders; dringt er bij de Turkse 
autoriteiten op aan alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om de sociale 
inclusie en de integratie op de 
arbeidsmarkt van lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders, alsmede hun recht op 
huisvesting te waarborgen;

Or. en

Amendement 228
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verwelkomt de stappen die zijn 
gezet om de erkende minderheden te 
betrekken bij het proces inzake de 
opstelling van een nieuwe grondwet; is 
van mening dat Turkije zijn houding 
inzake de bescherming van minderheden 
verder moet verbeteren; onderstreept in 
dit verband dat Turkije noch het 
kaderverdrag inzake de bescherming van 
nationale minderheden van de Europese 
Raad noch het Europees Handvest voor 
regionale talen of talen van minderheden 
heeft geratificeerd; spreekt zijn zorg uit 
over het gebrek aan betrouwbare 
informatie over de Romagemeenschap;

Or. en
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Amendement 229
Bastiaan Belder
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de Turkse autoriteiten 
op aan antisemitische uitingen krachtig 
en effectief te bestrijden en daarmee een 
voorbeeld te geven aan de regio;

Or. en

Amendement 230
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. onderstreept dat er behoefte bestaat 
aan wetgeving inzake haatdelicten met 
daarin onder meer zwaardere straffen 
voor misdaden op grond van racisme, 
xenofobie, religieuze intolerantie, de 
geestelijke of lichamelijke handicap van 
het slachtoffer, diens gezondheidssituatie, 
etniciteit, overtuiging, leeftijd, politieke 
denkbeelden, seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit;

Or. en

Amendement 231
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wet inzake 
stichtingen en de wijzigingen hierop uit 
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2008, die de herstelmogelijkheden
verruimt van de eigendomsrechten van 
niet-moslim gemeenschappen; dringt er bij 
de bevoegde autoriteiten op aan om de 
Syrische gemeenschap bij te staan bij het 
oplossen van de moeilijkheden die zich 
voordoen bij de registratie van bezittingen 
en grond; dringt aan op een oplossing 
voor de vele bezittingen van de Rooms-
katholieke kerk die nog altijd door de 
staat zijn geconfisqueerd; herinnert eraan 
dat het dringend noodzakelijk is door te 
gaan met de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door 
religieuze gemeenschappen de 
mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

2008 en 2011, waarmee de 
herstelmogelijkheden van de 
eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen worden verruimd;

Or. en

Amendement 232
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 



AM\926945NL.doc 19/136 PE504.402v01-00

NL

gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd; merkt 
op dat in een cultuur van tolerantie 
bijzondere aandacht nodig is voor 
minderheden en wijst met name op 
recente aanvallen op oudere vrouwen van 
Armeense afkomst in Istanbul; dringt er 
bij de Turkse autoriteiten op aan deze 
feiten grondig te onderzoeken en de 
verantwoordelijken te berechten;

Or. en

Amendement 233
Sari Essayah
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
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van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;
verzoekt de positie van het Oecumenisch 
Patriarchaat van Constantinopel te 
waarborgen; dringt in dit verband aan op 
een wijziging van de wetgeving en de 
praktische toepassing ervan zodat 
orthodoxe priesters, bisschoppen en de 
patriarch geen Turkse onderdanen 
hoeven te zijn, in het bijzonder aangezien 
de patriarch het hoofd is van de orthodoxe 
kerk overal ter wereld; roept op tot 
teruggave van de bezittingen - met name 
kerken - die het Patriarchaat zijn 
ontnomen en dringt erop aan de opleiding 
voor priesters in stand te houden en 
toestemming te geven voor de opening van 
het Halki-seminarie;

Or. en
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Amendement 234
Ismail Ertug
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;
betreurt dat de hoofddoekkwestie in
Turkije nog altijd niet is opgelost en 
dringt er bij de regering op aan met 
wetgeving te komen die discriminatie van 
vrouwen voorkomt en een einde maakt 
aan de maatschappelijke polarisatie in 
verband met de hoofddoekkwestie, 
teneinde ervoor te zorgen dat vrouwen een 
vrije keus hebben;
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Or. en

Amendement 235
Alf Svensson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd; dringt 
aan op een dialoog tussen de Turkse 
regering en het Oecumenisch 
Patriarchaat van Constantinopel, 
teneinde het recht voor christenen op 
toegang tot de Ayía Sofia voor gebeds- en 
vereringsactiviteiten te waarborgen;
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Or. en

Amendement 236
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;
verwelkomt het initiatief om de Griekse 
school op Büyükada te heropenen als 
internationaal centrum van culturen, en 
verzoekt de Turkse regering het Halki-
seminarie te heropenen; 
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Or. en

Amendement 237
Tunne Kelam
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; dringt er bij Turkije op aan 
de vermelding van religie op nationale 
identiteitskaarten te schrappen teneinde 
administratieve pesterijen van leden van 
niet-islamitische gemeenschappen te 
verminderen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;
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Or. en

Amendement 238
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
benadrukt de dringende noodzaak van een 
oplossing voor de vele bezittingen van de 
Rooms-katholieke kerk en de teruggave 
van de onterecht in bezit genomen 
goederen die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

Or. pl
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Amendement 239
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige 
Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond 
en in zijn geheel wordt beschermd;

17. is verheugd over de voortgaande 
tenuitvoerlegging van de wetgeving tot 
wijziging van de wet inzake stichtingen uit 
2008, die de herstelmogelijkheden verruimt 
van de eigendomsrechten van niet-moslim 
gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische 
gemeenschap bij te staan bij het oplossen 
van de moeilijkheden die zich voordoen bij 
de registratie van bezittingen en grond;
dringt aan op een oplossing voor de vele 
bezittingen van de Rooms-katholieke kerk 
die nog altijd door de staat zijn 
geconfisqueerd; herinnert eraan dat het 
dringend noodzakelijk is door te gaan met 
de wezenlijke en substantiële 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, in het bijzonder door religieuze 
gemeenschappen de mogelijkheid te geven 
rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door 
alle beperkingen met betrekking tot de 
opleiding, benoeming en opvolging van de 
clerus op te heffen, door alevitische 
gebedshuizen te erkennen, en door 
uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie 
te eerbiedigen; verzoekt Turkije de rechten 
van minderheden volledig te erkennen en
ervoor te zorgen dat het klooster van de 
Heilige Gabriël niet wordt beroofd van zijn 
grond en in zijn geheel wordt beschermd;

Or. en

Amendement 240
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 241
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. ondersteunt krachtig de lopende 
onderhandelingen over een vreedzame 
oplossing voor de Koerdische kwestie, en 
verzoekt alle politieke partijen in Turkije 
dit proces te steunen en gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor het welslagen 
ervan op zich te nemen; is ervan overtuigd 
dat een succesvolle dialoog over deze 
kwestie een positief effect zal hebben in 
het Midden-Oosten en de weg vrijmaakt 
voor nieuwe kansen om regionale 
conflicten op te lossen;

Or. en
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Amendement 242
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verwelkomt de concrete 
maatregelen die Turkse instanties hebben 
genomen om de vrijheid van 
godsdienstbeoefening en veiligere 
erediensten te waarborgen; benadrukt dat 
het noodzakelijk is door te gaan met de 
hervormingen op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; is van mening dat religieuze 
gemeenschappen in staat moeten worden 
gesteld om een rechtspersoonlijkheid te 
krijgen teneinde bestaande beperkingen 
op te heffen; herinnert aan de noodzaak 
gevolg te geven aan de desbetreffende 
arresten van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Commissie van 
Venetië;

Or. en

Amendement 243
Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt erop aan de volgende 
bepalingen in de nieuwe grondwet op te 
nemen, teneinde de godsdienstvrijheid 
volledig te waarborgen: afschaffing van 
de verplichte vermelding van religie op 
nationale identiteitskaarten; afschaffing 
van verplichte godsdienstlessen op school; 
afschaffing van het directoraat-generaal 
voor Religieuze Zaken of verandering van 
de samenstelling ervan, zodat hierin ook 
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andere religieuze groeperingen buiten de 
invloedssfeer van de soennitische islam 
worden vertegenwoordigd;

Or. en

Amendement 244
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. spoort de regering aan om van 
gendergelijkheid een prioriteit bij haar 
hervormingen te maken en daarbij 
armoede onder vrouwen aan te pakken 
alsmede de sociale integratie en deelname 
aan de arbeidsmarkt van vrouwen te 
vergroten; verwelkomt de inspanningen 
van de regering om meer meisjes aan 
onderwijs te laten deelnemen, als gevolg 
waarvan de genderkloof in het lager 
onderwijs bijna is gedicht, en verzoekt de 
regering alle nodige maatregelen te 
treffen om ook de genderkloof in het 
middelbaar onderwijs te dichten; doet een 
beroep op politieke partijen om de actieve 
betrokkenheid van vrouwen en hun 
deelname aan de politiek verder te 
versterken;

Or. en

Amendement 245
Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. wijst erop dat er slechts zeer 
langzaam vooruitgang wordt geboekt bij 
de uitbreiding van de rechten voor de 
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alevitische minderheid; is uiterst bezorgd 
over het heersende discriminerende 
discours ten aanzien van alevieten op 
maatschappelijk niveau, dat werd 
gecultiveerd en versterkt door de 
herhaaldelijke verwijzingen door premier 
Erdogan naar de alevitische achtergrond 
van de leider van de grootste 
oppositiepartij CHP Kilicdaroglu, met de 
duidelijke bedoeling hem in diskrediet te 
brengen bij godsdienstige soennitische 
kiezers;

Or. en

Amendement 246
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK;
dringt bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan 
de verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en 
participatie van burgers van Koerdische 
afkomst, teneinde de rechten op vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering te waarborgen en de 
vreedzame inclusie van burgers van 

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK;
verwelkomt de huidige informele 
onderhandelingen tussen de gedetineerde 
PKK-leider en de Turkse regering die 
erop zijn gericht de terroristische dreiging 
met politieke middelen op te lossen; 
benadrukt dat het derde pakket van 
justitiële hervormingen bemoedigende 
veranderingen ten aanzien van de 
antiterreurwet teweeg heeft gebracht
teneinde met een oplossing te komen voor 
het probleem aangaande het grote aantal 
processen tegen auteurs en journalisten die 
over de Koerdische kwestie schrijven, en
de arrestatie van diverse Koerdische 
politici, burgemeesters en 
gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces;
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Koerdische afkomst in de Turkse 
samenleving te bevorderen; herinnert 
eraan dat een politieke oplossing alleen 
tot stand kan worden gebracht op grond 
van een werkelijk democratisch debat over 
de Koerdische kwestie en spreekt zijn 
bezorgdheid uit over het grote aantal 
processen tegen auteurs en journalisten die 
over deze kwestie schrijven, alsook over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
burgemeesters en gemeenteraadsleden, 
vakbondsleden, advocaten, demonstranten 
en mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen 
moet worden bevorderd, met name in de 
Turkse Grote Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 247
Geoffrey Van Orden
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich 
veerkrachtig is blijven tonen ten aanzien 
van de terroristische aanslagen van de 
PKK; dringt bij Turkije aan op 
hernieuwde inspanningen teneinde tot een 
politieke oplossing voor de Koerdische 
kwestie te komen; verzoekt alle politieke 
krachten voor een adequaat politiek 
platform te zorgen en op constructieve 
wijze over de Koerdische kwestie te 
debatteren, alsook mee te werken aan een 
daadwerkelijke oplossing voor de eisen 
met betrekking tot grondrechten in het 
kader van het constitutioneel proces; 
verzoekt alle politieke krachten samen te 
werken aan de verwezenlijking van een 
versterkte politieke dialoog en aan een 
proces van verdere politieke, culturele en 

18. veroordeelt de voortdurende
terroristische aanslagen van de PKK en 
steunt de gematigde respons van de 
Turkse autoriteiten; verwelkomt de 
voortzetting van Turkije´s voortdurende
inspanningen om een politieke oplossing 
voor de Koerdische kwestie te vinden en 
moedigt deze aan; verzoekt alle politieke 
krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
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sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 248
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK;
dringt bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; is 
van mening dat een werkelijke en 
oprechte politieke dialoog noodzakelijk is 
om de weg vrij te maken voor een
oplossing van de Koerdische kwestie in 
Turkije; veroordeelt de recente 
gebeurtenissen in Parijs waar drie 
Koerdische activisten werden vermoord, 
en hoopt dat deze gebeurtenissen de 
huidige dialoog tussen de Turkse regering 



AM\926945NL.doc 33/136 PE504.402v01-00

NL

grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

en de Koerdische vertegenwoordigers niet 
zal ondermijnen; verzoekt alle politieke 
krachten voor een adequaat politiek 
platform te zorgen en op constructieve 
wijze over de Koerdische kwestie te 
debatteren, alsook mee te werken aan een 
daadwerkelijke oplossing voor de eisen 
met betrekking tot grondrechten in het 
kader van het constitutioneel proces, een 
proces dat de pluriformiteit in Turkije 
weerspiegelt en waarin alle burgers 
zichzelf en hun rechten volledig kunnen 
terugvinden; verzoekt alle politieke 
krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 249
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich 
veerkrachtig is blijven tonen ten aanzien 
van de terroristische aanslagen van de 
PKK; dringt bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

18. dringt bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen; 
verwelkomt de nieuwe wetgeving die het 
mogelijkheid moet maken tijdens 
processen in de moedertaal te 
communiceren, en beschouwt in dit 
verband het recht op onderwijs in de 
moedertaal en het recht het Koerdisch te 
gebruiken voor lokale administratieve 
communicatie als essentieel; herinnert 
eraan dat een politieke oplossing alleen tot 
stand kan worden gebracht op grond van 
een werkelijk democratisch debat over de 
Koerdische kwestie en spreekt zijn 
bezorgdheid uit over het grote aantal 
processen tegen auteurs en journalisten die 
over deze kwestie schrijven, alsook over de 
arrestatie van diverse Koerdische politici, 
burgemeesters en gemeenteraadsleden, 
vakbondsleden, advocaten, demonstranten 
en mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
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binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich 
veerkrachtig is blijven tonen ten aanzien 
van de terroristische aanslagen van de 
PKK; dringt bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 

18. dringt bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
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diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 251
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verwelkomt en ondersteunt in dit 
verband de huidige gesprekken tussen 
Turkse overheidsfunctionarissen en 
Abdullah Öcalan, de gedetineerde leider 
van de PKK, en waardeert de partijbrede 
en door het maatschappelijk middenveld 
gedragen steun voor dit initiatief; verzoekt 
alle politieke krachten voor een adequaat 
politiek platform te zorgen en op 
constructieve wijze over de Koerdische 
kwestie te debatteren, alsook mee te 
werken aan een daadwerkelijke oplossing 
voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
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grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 252
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde en oprechte
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
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politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
verwelkomt de inwerkingtreding op 
31 januari 2013 van het recht om in 
Turkse rechtbanken de juridische 
verdediging in andere talen dan het Turks 
te voeren; herinnert eraan dat een politieke 
oplossing alleen tot stand kan worden 
gebracht op grond van een werkelijk 
democratisch debat over de Koerdische 
kwestie en spreekt zijn bezorgdheid uit 
over het grote aantal processen tegen 
auteurs en journalisten die over deze 
kwestie schrijven, alsook over de arrestatie 
van diverse Koerdische politici, 
burgemeesters en gemeenteraadsleden, 
vakbondsleden, advocaten, demonstranten 
en mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 253
Ismail Ertug
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde 

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde 
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inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verwelkomt in dit verband de 
inwerkingtreding van het recht om in 
Turkse rechtbanken de verdediging in 
andere talen dan het Turks te voeren; 
verzoekt alle politieke krachten voor een 
adequaat politiek platform te zorgen en op 
constructieve wijze over de Koerdische 
kwestie te debatteren, alsook mee te 
werken aan een daadwerkelijke oplossing 
voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen;
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 
Grote Nationale Vergadering;

Or. en
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Amendement 254
Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; onderstreept dat de 
discussie over de Koerdische kwestie 
binnen de democratische instellingen moet 
worden bevorderd, met name in de Turkse 

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig 
is blijven tonen ten aanzien van de 
terroristische aanslagen van de PKK; dringt 
bij Turkije aan op hernieuwde 
inspanningen teneinde tot een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie te 
komen; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; verzoekt alle 
politieke krachten samen te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie 
van burgers van Koerdische afkomst, 
teneinde de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging en vergadering 
te waarborgen en de vreedzame inclusie 
van burgers van Koerdische afkomst in de 
Turkse samenleving te bevorderen; 
herinnert eraan dat een politieke oplossing 
alleen tot stand kan worden gebracht op 
grond van een werkelijk democratisch 
debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote 
aantal processen tegen auteurs en 
journalisten die over deze kwestie 
schrijven, alsook over de arrestatie van 
diverse Koerdische politici, burgemeesters 
en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met 
het KCK-proces; dringt aan op een 
grondig onderzoek door  de Franse en 
Turkse autoriteiten naar de moord op drie 
Koerdische activisten in Parijs op 
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Grote Nationale Vergadering; 9 januari; onderstreept dat de discussie 
over de Koerdische kwestie binnen de 
democratische instellingen moet worden 
bevorderd, met name in de Turkse Grote 
Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 256
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt Turkije zijn inspanningen 
om tot een politieke oplossing voor de 
Koerdische kwestie te komen, voort te 
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zetten; verzoekt alle politieke krachten 
voor een adequaat politiek platform te 
zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook 
mee te werken aan een daadwerkelijke 
oplossing voor de eisen met betrekking tot 
grondrechten in het kader van het 
constitutioneel proces; herinnert eraan 
dat een politieke oplossing alleen 
gebaseerd kan zijn op een werkelijk 
democratisch debat over de Koerdische 
kwestie; onderstreept dat de discussie over 
de Koerdische kwestie binnen de 
democratische instellingen moet worden 
bevorderd, met name in de Turkse Grote 
Nationale Vergadering;

Or. en

Amendement 257
Kristian Vigenin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. veroordeelt krachtig de 
terroristische aanslag op de Amerikaanse 
ambassade in Ankara op 1 februari 2013 
en betuigt zijn deelneming aan de familie 
van de omgekomen Turkse burgers; 
brengt in herinnering dat er weliswaar 
verdere maatregelen moeten worden 
genomen om de staatsveiligheid te 
waarborgen, doch dat deze maatregelen 
niet ten koste mogen gaan van burger- en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. veroordeelt met klem de moord op 
drie Koerdische militanten op 9 januari 
2013 in Parijs; verzoekt de Franse 
autoriteiten alles in het werk te stellen om 
de daders en opdrachtgevers van deze 
moorden snel te vervolgen en te 
veroordelen;

Or. fr

Amendement 259
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt alle politieke krachten 
eendrachtig te werken aan de 
verwezenlijking van een versterkte 
politieke dialoog en aan een proces van 
verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en 
participatie van burgers van Koerdische 
afkomst, teneinde de rechten op vrijheid 
van meningsuiting, vereniging en 
vergadering te waarborgen en de 
vreedzame integratie van burgers van 
Koerdische afkomst in de Turkse 
samenleving te bevorderen;

Or. en

Amendement 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verwelkomt de rechtstreekse 
politieke dialoog die de Turkse regering 
recentelijk is aangegaan met Abdullah 
Öcalan; is van oordeel dat dit een 
perspectief biedt op onderhandelingen die 
zouden kunnen leiden tot een historisch 
akkoord waarmee de Koerdische kwestie 
op vreedzame en democratische wijze 
wordt opgelost; moedigt de partijen in het 
conflict derhalve aan om de gesprekken 
zo spoedig mogelijk om te vormen tot 
gestructureerde onderhandelingen; 
onderstreept het belang van krachtige en 
positieve steun voor het proces van de 
kant van de EU-lidstaten, alsook het 
belang van de constructieve rol die 
politieke partijen, de media en het 
maatschappelijk middenveld in Turkije 
moeten spelen om het vredesproces te 
laten slagen; benadrukt tevens het belang 
van het constitutionele hervormingsproces 
voor een duurzame oplossing van de 
Koerdische kwestie;

Or. en

Amendement 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Turkse autoriteiten om 
volledige opheldering over het bloedbad 
van Uludere/Sirnak op 28 december 2011, 
waarbij 34 onschuldige burgers door 
willekeurige bombardementen van het 
leger werden gedood, en om een nieuwe 
impuls te geven aan het onderzoek zodat 
de verantwoordelijken kunnen worden 
berecht;
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Or. fr

Amendement 262
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwelkomt het stimulansenpakket dat 
erop is gericht de investeringen en de 
economische groei in de minst ontwikkelde 
regio's van Turkije te vergroten, onder 
meer in het zuidoosten van het land, alsook 
de voortzetting van het project Zuidoost-
Anatolië;

19. verwelkomt het stimulansenpakket dat 
erop is gericht de investeringen en de 
economische groei in de minst ontwikkelde 
regio's van Turkije te vergroten, onder 
meer in het zuidoosten van het land, alsook 
de voortzetting van het project Zuidoost-
Anatolië; is van mening dat dergelijke 
investeringen private investeerders zullen 
stimuleren om sociaal kapitaal te creëren 
en om de onderontwikkelde regio´s te 
transformeren tot mogelijke 
productiecentra; stelt voor het
stimulansenpakket aan te vullen met 
investeringen in veiligheids-, 
infrastructuur- en vervoersalternatieven 
in de desbetreffende regio´s;

Or. en

Amendement 263
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwelkomt het stimulansenpakket dat 
erop is gericht de investeringen en de 
economische groei in de minst ontwikkelde 
regio's van Turkije te vergroten, onder 
meer in het zuidoosten van het land, alsook 
de voortzetting van het project Zuidoost-
Anatolië;

19. verwelkomt het stimulansenpakket dat 
erop is gericht de investeringen en de 
economische groei in de minst ontwikkelde 
regio's van Turkije te vergroten, onder 
meer in het zuidoosten van het land, alsook 
de voortzetting van het project Zuidoost-
Anatolië; verwijst echter naar de uitspraak 
van het Hooggerechtshof, dat een 
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bouwstop voor de Ilisustuwdam heeft 
afgekondigd; roept de Turkse regering op 
deze uitspraak te accepteren en de bouw 
van de stuwdam stop te zetten;

Or. de

Amendement 264
Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwelkomt het stimulansenpakket dat 
erop is gericht de investeringen en de 
economische groei in de minst ontwikkelde 
regio's van Turkije te vergroten, onder 
meer in het zuidoosten van het land, alsook 
de voortzetting van het project Zuidoost-
Anatolië;

19. verwelkomt het stimulansenpakket dat 
erop is gericht de investeringen en de 
economische groei in de minst ontwikkelde 
regio's van Turkije te vergroten, onder 
meer in het zuidoosten van het land, alsook 
de voortzetting van het project Zuidoost-
Anatolië; dringt er bij de Turkse regering 
op aan niet voorbij te gaan aan het besluit 
van de Turkse Raad van State dat de 
constructie van de Ilisu-dam moet worden 
gestaakt wegens de mogelijke schending 
van milieu- en mensenrechtenrichtlijnen 
indien het project wordt voortgezet;

Or. en

Amendement 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verwelkomt het vonnis van de 
Hoge Administratieve Rechtbank 
(Danistay) inzake de intrekking van de 
constructievergunning voor de Ilisu-dam, 
op grond van milieueffectbeoordelingen 
en toepasselijke wetgeving; roept de 
Turkse regering op dit archeologische en 
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ecologische erfgoed te bewaren door 
voorrang te geven aan kleinere, 
ecologisch en sociaal duurzame 
projecten; dringt er voorts bij de EU-
instellingen en de EU-lidstaten op aan om 
in dit verband optimaal gebruik te maken 
van alle EU-instrumenten waarover zij 
beschikt in het kader van de 
onderhandelingen over het 
milieuhoofdstuk (27) alsook in het kader 
van het uitbreidingsbeleid voor kandidaat-
lidstaten;

Or. en

Amendement 266
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt Turkije en de Commissie 
om bij de onderhandelingen over het in 
december 2009 geopende milieuhoofdstuk 
(27) rekening te houden met 
Verordening (EG) nr. 1007/2009 
betreffende de handel in 
zeehondenproducten (de zogenaamde 
"zeehondenverordening"), die het op de 
markt brengen van zeehondenproducten 
verbiedt; dringt er bij de Turkse regering 
op aan haar beleid in overeenstemming te 
brengen met de EU-verordening die de 
handel in alle producten afkomstig van de 
commerciële zeehondenjacht verbiedt, om 
aldus een belangrijke bijdrage te leveren 
aan de beëindiging van de grootste 
commerciële jacht op zeezoogdieren ter 
wereld;

Or. en
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Amendement 267
Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt nogmaals dat de cohesie 
tussen de Turkse regio's en tussen rurale en 
stedelijke gebieden moet worden versterkt, 
teneinde kansen voor de hele bevolking te 
creëren en economische en sociale inclusie 
te bevorderen; wijst op de bijzondere rol 
van onderwijs en op de noodzaak om 
hardnekkige en grote regionale 
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage 
schoolgaande kinderen aan te pakken;
dringt aan op stappen die bevorderlijk zijn 
voor het openen van hoofdstuk 22 
betreffende regionaal beleid;

20. benadrukt nogmaals dat de cohesie 
tussen de Turkse regio's en tussen rurale en 
stedelijke gebieden moet worden versterkt, 
teneinde kansen voor de hele bevolking te 
creëren en economische en sociale inclusie 
te bevorderen; wijst op de bijzondere rol 
van onderwijs en op de noodzaak om 
hardnekkige en grote regionale 
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage 
schoolgaande kinderen aan te pakken;
dringt aan op stappen die bevorderlijk zijn 
voor het openen van hoofdstuk 22 
betreffende regionaal beleid en spreekt de 
hoop uit dat het aanstaande bezoek van de 
Franse president Hollande aan Turkije 
zal worden aangegrepen om in dit opzicht 
vooruitgang te boeken;

Or. en

Amendement 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt nogmaals dat de cohesie 
tussen de Turkse regio's en tussen rurale en 
stedelijke gebieden moet worden versterkt, 
teneinde kansen voor de hele bevolking te 
creëren en economische en sociale inclusie 
te bevorderen; wijst op de bijzondere rol 
van onderwijs en op de noodzaak om 
hardnekkige en grote regionale
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage 
schoolgaande kinderen aan te pakken;

20. benadrukt nogmaals dat de cohesie 
tussen de Turkse regio's en tussen rurale en 
stedelijke gebieden moet worden versterkt, 
teneinde kansen voor de hele bevolking te 
creëren en economische en sociale inclusie 
te bevorderen; wijst op de bijzondere rol 
van onderwijs en op de noodzaak om 
hardnekkige en grote regionale 
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage 
schoolgaande kinderen aan te pakken;
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dringt aan op stappen die bevorderlijk zijn 
voor het openen van hoofdstuk 22 
betreffende regionaal beleid;

dringt aan op stappen die bevorderlijk zijn 
voor het openen van hoofdstuk 22 
betreffende regionaal beleid en spreekt de 
hoop uit dat het aanstaande bezoek van de 
Franse president Hollande aan Turkije 
zal worden aangegrepen om in dit opzicht 
vooruitgang te boeken;

Or. en

Amendement 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt nogmaals dat de cohesie 
tussen de Turkse regio's en tussen rurale en 
stedelijke gebieden moet worden versterkt, 
teneinde kansen voor de hele bevolking te 
creëren en economische en sociale inclusie 
te bevorderen; wijst op de bijzondere rol 
van onderwijs en op de noodzaak om 
hardnekkige en grote regionale 
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage 
schoolgaande kinderen aan te pakken;
dringt aan op stappen die bevorderlijk zijn 
voor het openen van hoofdstuk 22 
betreffende regionaal beleid;

20. benadrukt nogmaals dat de cohesie 
tussen de Turkse regio's en tussen rurale en 
stedelijke gebieden moet worden versterkt, 
teneinde kansen voor de hele bevolking te 
creëren en economische en sociale inclusie 
te bevorderen; wijst op de bijzondere rol 
van onderwijs en op de noodzaak om 
hardnekkige en grote regionale
ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage 
schoolgaande kinderen aan te pakken;
dringt aan op stappen die bevorderlijk zijn 
voor het openen van hoofdstuk 22 
betreffende regionaal beleid; vraagt de 
Commissie om een effectbeoordeling van 
de toetreding van Turkije tot de EU voor 
wat betreft het structuurbeleid;

Or. en

Amendement 270
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkije's eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
benadrukt dat kinderarbeid, met name in 
de seizoensgebonden landbouw, moet 
worden uitgebannen door de mazen in het 
rechtsstelsel op te sporen en te dichten, 
door maatregelen te nemen in 
samenspraak met de landeigenaren die 
seizoensarbeiders in dienst hebben, de 
ouders en de private sector die het product 
afneemt, alsook door prioriteit te geven 
aan de oplossing van het 
werkloosheidsprobleem in de regio´s waar 
de seizoensarbeiders vandaan komen; 
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkijes eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

Or. en

Amendement 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge percentage armoede en kinderarbeid
onder kinderen, met name in 
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benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkije's eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

plattelandsgebieden; benadrukt de 
noodzaak van een alomvattende strategie 
om armoede onder kinderen en 
kinderarbeid te bestrijden en toegang tot 
het onderwijs voor zowel jongens als 
meisjes te bevorderen; verwelkomt de 
komst van een ombudsman voor 
kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkijes eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

Or. en

Amendement 272
Raimon Obiols
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkije's eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkijes eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; dringt aan op 
de aanzienlijke verbetering van de 
detentieomstandigheden in detentiecentra 
voor minderjarigen; herinnert aan het 
belang van onafhankelijke controle- en 
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beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

Or. en

Amendement 273
Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkije's eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkijes eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; dringt aan op 
de aanzienlijke verbetering van de 
detentieomstandigheden in detentiecentra 
voor minderjarigen; herinnert aan het 
belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

Or. en

Amendement 274
Richard Howitt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over het disproportioneel 21. is bezorgd over het disproportioneel 
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hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkije's eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkijes eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; dringt aan op 
de aanzienlijke verbetering van de 
detentieomstandigheden in detentiecentra 
voor minderjarigen; herinnert aan het 
belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

Or. en

Amendement 275
Tunne Kelam
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie om armoede onder 
kinderen en kinderarbeid te bestrijden en 
toegang tot het onderwijs te bevorderen;
verwelkomt de komst van een ombudsman 
voor kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkije's eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 

21. is bezorgd over het disproportioneel 
hoge armoedepercentage onder kinderen, 
met name in plattelandsgebieden;
benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende strategie en een aanzienlijke 
vergroting van de administratieve 
capaciteit om armoede onder kinderen en 
kinderarbeid te bestrijden en toegang tot 
het onderwijs te bevorderen; verwelkomt 
de komst van een ombudsman voor 
kinderrechten en de goedkeuring van 
Turkijes eerste strategie inzake de rechten 
van het kind; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat het aantal jeugdrechtbanken is 
afgenomen en dringt er bij Turkije op aan 
te voorzien in alternatieven voor de 
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beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

detentie van minderjarigen; herinnert aan 
het belang van onafhankelijke controle- en 
beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

Or. en

Amendement 276
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 277
Nadezhda Neynsky
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verwelkomt de verbetering van het 
algehele ondernemersklimaat in Turkije, 
met name als gevolg van de 
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inwerkingtreding van het Turkse 
Handelswetboek en van de consequente 
steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen door de 
ontwikkelingsorganisatie voor kmo´s 
(KOSGEB); dringt aan op intensievere 
partnerschappen tussen Turkse en EU-
ondernemingen;

Or. en

Amendement 278
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herinnert Turkije eraan dat 
tienduizenden burgers en inwoners van de 
EU die het slachtoffer zijn geweest van de 
door de zogeheten "Groene Fondsen" 
gepleegde fraude nog altijd wachten op 
genoegdoening, en verzoekt de 
autoriteiten alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om het proces te 
versnellen;

Or. en

Amendement 279
Charles Tannock
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
recente aanvallen en de moord op Turkse 
burgers van Armeense origine, zoals in 
Samatya;dringt er bij de Turkse 
autoriteiten op aan zich te blijven 
inspannen om de veiligheidsproblemen 
van niet-islamitische minderheden in 
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Turkije aan te pakken; ziet uit naar een 
gedegen strafproces in het kader van het 
door de aanklager ingediende beroep om 
het besluit van de rechtbank van 
januari 2012 in de zaak betreffende de 
moord op Hrant Dink, dat deels was 
gebaseerd op het argument dat de moord 
door een organisatie werd gepleegd, nietig 
te verklaren;

Or. en

Amendement 280
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt de noodzaak om 
kinderrechten een plaats te geven in de 
nieuwe grondwet en hierin onder meer 
bepalingen op te nemen die moeten 
waarborgen dat het recht van kinderen op 
bescherming, betere leefomstandigheden 
en voorkoming van discriminatie wordt 
geëerbiedigd; benadrukt dat Turkije zijn 
naleving van de bepalingen van de VN-
verklaring inzake de rechten van het kind 
verder moet verbeteren;

Or. en

Amendement 281
Graham Watson
Ontwerpresolutie
Ondertitel 3

Ontwerpresolutie Amendement

Werken aan goede 
nabuurschapsbetrekkingen

Regionale samenwerking

Or. en
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Amendement 282
Geoffrey Van Orden
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang 
te zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

Schrappen

Or. en

Amendement 283
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

22. uit scherpe kritiek op het besluit van 
Turkije om vergaderingen en contacten met 
het Cypriotisch voorzitterschap van de 
Raad van de EU te mijden, en is van 
mening dat Turkije hiermee inbreuk heeft 
gemaakt op een grondbeginsel van het 
institutionele onderhandelingskader, dat 
gebaseerd is op ernstige samenwerking en 
wederzijdse solidariteit tussen alle 
lidstaten; betreurt ten zeerste dat Turkije 
heeft nagelaten een proces van 
toenadering en normalisering van de 
betrekkingen met Cyprus in gang te zetten;
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Or. de

Amendement 284
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang 
te zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden; is bovendien buitengewoon 
teleurgesteld dat de EU hier geen 
consequenties aan heeft verbonden; wijst 
erop dat Turkije hiermee heeft 
aangetoond nooit tot de EU te wíllen en te 
kúnnen toetreden; wijst erop dat de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
onmiddellijk dienen te worden beëindigd;

Or. nl

Amendement 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 

22. betreurt dat er geen alomvattende 
oplossing voor de Cyprus-kwestie werd 
gevonden voorafgaand aan het 
Cypriotisch voorzitterschap van de EU, 
zodat de nieuwe partnerschapsstaat het 
EU-voorzitterschap op zich had kunnen 
nemen; brengt in herinnering dat Turkije 
zich bereid heeft verklaard betrekkingen 
aan te knopen met de nieuwe 
partnerschapsstaat die in het verlengde
van een alomvattende oplossing voor 
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tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

Cyprus onder auspiciën van de VN zou 
ontstaan; benadrukt dat stappen in de 
richting van een normalisering  van de 
betrekkingen gelijktijdig door alle 
betrokken partijen moeten worden gezet, 
en dat iedere stap die hiertoe wordt gezet 
moet bijdragen aan het welzijn van alle 
partijen;

Or. en

Amendement 286
Graham Watson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang 
te zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

22. betreurt de verdere vertraging bij de 
totstandbrenging van een proces van 
toenadering en normalisering van de 
betrekkingen tussen Turkije en Cyprus 
gedurende het Cypriotisch voorzitterschap 
van de Raad van de EU; merkt op dat er 
aanvullende inspanningen nodig zijn om 
een einde te maken aan het isolement van 
de Turks-Cypriotische gemeenschap;
herinnert eraan dat de EU is gebaseerd op 
de beginselen van oprechte samenwerking 
en wederzijdse solidariteit tussen al haar 
lidstaten alsook op eerbiediging van het 
institutioneel kader;

Or. en

Amendement 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 

22. is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
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contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten, in het kader van het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie; herinnert eraan dat de EU 
is gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;
benadrukt dat er dringend vooruitgang 
moet worden geboekt bij de normalisering 
van de Turkse betrekkingen met de 
Republiek Cyprus, zodat een nieuwe 
impuls kan worden gegeven aan de 
toetredingsonderhandelingen tussen de 
EU en Turkije;

Or. en

Amendement 288
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang 
te zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

22. uit scherpe kritiek op het besluit van 
Turkije om vergaderingen en contacten met 
het Cypriotisch voorzitterschap van de 
Raad van de EU te mijden, en is van 
mening dat het toetredingsproces moet 
worden opgeschort zolang de 
betrekkingen met Cyprus niet zijn 
genormaliseerd; herinnert eraan dat de EU 
is gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

Or. it
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Amendement 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;
herinnert eraan dat erkenning van alle 
EU-lidstaten een noodzakelijk bestanddeel 
van het toetredingsproces vormt; dringt er 
in dit verband bij Turkije op aan zijn 
betrekkingen met alle EU-lidstaten zo snel 
mogelijk te normaliseren, en onder meer 
zijn veto op het lidmaatschap van EU-
lidstaten van diverse internationale 
organisaties op te heffen;

Or. en

Amendement 290
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
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van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;
dringt er bij de Turkse regering op aan de 
wettelijke verplichtingen die voortvloeien 
uit het acquis communautaire en met 
name uit de verklaring die de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten op 
21 september 2005 hebben uitgegeven, 
volledig na te komen;

Or. en

Amendement 291
Kristian Vigenin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een 
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert Turkije eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader, 
en dat ieder land dat tot de Unie wil 
toetreden de waarden en beginselen 
waarop zij is gebaseerd, moet 
onderschrijven;

Or. en
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Amendement 292
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en is van mening dat Turkije een
belangrijke kans heeft gemist om een 
proces van toenadering en normalisering 
van de betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten; herinnert eraan dat de EU is 
gebaseerd op de beginselen van oprechte 
samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

22. is buitengewoon teleurgesteld over het 
besluit van Turkije om vergaderingen en 
contacten met het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad van de EU te 
mijden, en vraagt alle betrokken partijen 
en Turkije geen belangrijke kans te missen
om een proces van toenadering en 
normalisering van de betrekkingen met 
Cyprus in gang te zetten; herinnert eraan 
dat de EU is gebaseerd op de beginselen 
van oprechte samenwerking en wederzijdse 
solidariteit tussen al haar lidstaten alsook 
op eerbiediging van het institutioneel 
kader;

Or. en

Amendement 293
Geoffrey Van Orden
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. betreurt de gemiste kans om tijdens 
het Cypriotisch voorzitterschap van de 
Raad van de EU opnieuw een proces van 
toenadering en normalisering van de 
betrekkingen met Cyprus in gang te 
zetten, en erkent dat dit mede het gevolg 
was van het besluit van Turkije om 
vergaderingen en contacten met het 
voorzitterschap te mijden; herinnert eraan 
dat de EU is gebaseerd op de beginselen 
van oprechte samenwerking en 
wederzijdse solidariteit tussen al haar 
lidstaten, op de beslechting van geschillen 
met buurlanden, op eerbiediging van de 
rechten en belangen van 



PE504.402v01-00 64/136 AM\926945NL.doc

NL

minderheidsgemeenschappen alsook op 
eerbiediging van het institutioneel kader;

Or. en

Amendement 294
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert aan de Turkse houding 
ten aanzien van het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad die 
resulteerde in de annulering van de 70e 
vergadering van de gemengde 
parlementaire commissie en betreurt dat 
deze houding een negatief effect heeft 
gehad op de interparlementaire politieke 
dialoog; betreurt dat Turkije voor dit 
gedrag geen sancties opgelegd heeft 
gekregen;

Or. en

Amendement 295
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat erkenning van 
alle lidstaten een noodzakelijk 
bestanddeel van het toetredingsproces 
vormt; dringt er bij Turkije op aan zijn 
betrekkingen met alle lidstaten van de 
Europese Unie zo snel mogelijk te 
normaliseren, onder meer door zijn veto 
op het lidmaatschap van EU-lidstaten van 
diverse internationale organisaties op te 
heffen; betreurt dat Turkije op 15 januari 
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als enige van 185 landen weigerde in te 
stemmen met de deelname van Cyprus 
aan de Raad van het Internationaal 
Agentschap voor hernieuwbare energie;

Or. el

Amendement 296
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat Turkije de plicht 
heeft om de exclusieve economische zone 
van Cyprus te eerbiedigen, zoals 
vastgelegd bij het VN-Verdrag inzake het 
recht van de zee dat de EU heeft 
ondertekend; neemt kennis van het feit 
dat Turkije het genoemde verdrag niet 
heeft ondertekend en bijgevolg van 
mening is dat het geen rekening hoeft te 
houden met de uit het verdrag 
voortvloeiende verplichtingen; verzoekt 
Turkije te erkennen dat het desbetreffende 
verdrag momenteel onderdeel uitmaakt 
van het acquis communautaire dat 
volledig ten uitvoer moet worden gelegd 
alvorens toetreding kan plaatsvinden;

Or. en

Amendement 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij de regering van 
Turkije op aan een einde te maken aan de 
herhaalde schendingen van het Griekse 
luchtruim en de vluchten van Turkse 
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militaire vliegtuigen boven Griekse 
eilanden; roept Turkije op tot intrekking 
van de vergunningen die aan de Turkse 
aardoliemaatschappij (TPAO) zijn 
verstrekt voor geologisch onderzoek en 
koolwaterstofexploitatie in gebieden die 
binnen het continentaal plat van 
Griekenland vallen;

Or. en

Amendement 298
Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij Ankara en Nicosia op 
aan op het hoogste politieke niveau een 
rechtstreekse dialoog in gang te zetten 
over alle openstaande kwesties, naar het 
voorbeeld van de succesvolle dialoog 
tussen Belgrado en Pristina met VV/HV 
Catherine Ashton als bemiddelaar, die de 
weg heeft vrijgemaakt voor verdere 
integratie van Servië en Kosovo in de EU;
is van mening dat rechtstreeks contact 
tussen politieke leiders een positief 
politiek klimaat zou creëren waardoor het 
makkelijker wordt een alomvattende 
oplossing te vinden voor alle openstaande 
kwesties tussen Turkije en Cyprus; is 
voorts van oordeel dat een dialoog op 
hoog niveau met vertegenwoordigers van 
de Turkse Koerden eveneens de 
voorwaarden zou scheppen voor een brede 
en duurzame oplossing van het 
Koerdische probleem en een 
daadwerkelijke verzoening tussen Turkse 
burgers van alle etnische en nationale 
achtergronden;

Or. en
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Amendement 299
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op 
basis van een eerlijke en levensvatbare 
regeling voor beide gemeenschappen;
onderstreept de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder 
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;

23. wijst erop dat de Turkse bezetting van 
het noordelijk deel van Cyprus, en 
daarmee een gedeelte van EU-
grondgebied, illegaal is en onmiddellijk 
dient te worden beëindigd;

Or. nl

Amendement 300
Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder 
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de
lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen, op grond van 
binnen de VN overeengekomen 
parameters van twee zones en twee 
gemeenschappen; onderstreept de 
dringende noodzaak van overeenstemming 
tussen de twee gemeenschappen met 
betrekking tot de vraag op welke wijze de 
inhoudelijke onderhandelingen over een 
oplossing moeten plaatsvinden en wijst op 
het belang van een tijdsschema, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen op het niveau van de politieke 
leiders; herinnert eraan dat Turkije zich 
herhaaldelijk bereid heeft verklaard zijn 
troepen terug te trekken indien er een 
alomvattend akkoord voor Cyprus wordt 
bereikt, zoals eveneens is vastgesteld in 
het plan-Annan van 2004; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan in te stemmen 
met de vaststelling van de verordening 
inzake directe handel die rechtstreekse 
handel van de Turks-Cyprioten met de EU 
tegen preferentiële tarieven mogelijk zou 
maken, hetgeen de Turks-Cypriotische 
bevolking dichter bij de Europese Unie 
zou brengen;

Or. en

Amendement 301
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
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van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder 
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;

van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept
dat het noodzakelijk is een termijn vast te 
stellen voor de afronding van de 
besprekingen over overeenstemming 
tussen de twee gemeenschappen met 
betrekking tot de vraag op welke wijze de 
inhoudelijke onderhandelingen over een 
oplossing moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; onderstreept dat de status quo niet 
langer houdbaar is;

Or. en

Amendement 302
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
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moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder 
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;

moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad;

Or. de

Amendement 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen, op grond van 
binnen de VN overeengekomen 
parameters van twee zones en twee 
gemeenschappen; onderstreept de 
dringende noodzaak van overeenstemming 
tussen de twee gemeenschappen met 
betrekking tot de vraag op welke wijze de 
inhoudelijke onderhandelingen over een 
oplossing moeten plaatsvinden en wijst op 
het belang van een tijdsschema, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen op het niveau van de politieke 
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de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de
lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;

leiders; herinnert eraan dat Turkije zich 
herhaaldelijk bereid heeft verklaard zijn 
troepen terug te trekken indien er een 
alomvattend akkoord voor Cyprus wordt 
bereikt, zoals eveneens is vastgesteld in 
het plan-Annan van 2004; dringt er bij de 
Republiek Cyprus op aan in te stemmen 
met de vaststelling van de verordening
inzake directe handel die rechtstreekse 
handel van de Turks-Cyprioten met de EU
op een legale wijze die voor alle partijen 
aanvaardbaar is, mogelijk zou maken;

Or. en

Amendement 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling
voor beide gemeenschappen; onderstreept
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over hereniging, 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke, levensvatbare en
alomvattende regeling die beide 
gemeenschappen ten goede komt, en die is 
gefundeerd op de desbetreffende 
resoluties van de VN-Veiligheidsraad, het 
internationaal recht, de beginselen 
waarop de EU is gegrondvest en het EU-
acquis; dringt er bij Turkije op aan 
eveneens intensief en in goede wil naar 
een dergelijke regeling toe te werken en
onderstreept dat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls moet
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus onmiddellijk terug te 
trekken en Famagusta over te dragen aan 
de VN, overeenkomstig
Resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad; herinnert aan het 
voorstel van de president van de
Republiek Cyprus om de haven van 
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en de Turks-Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks handel te drijven op een 
legale wijze die voor alle partijen 
aanvaardbaar is;

Famagusta tegelijkertijd onder auspiciën
van de EU (douanetoezicht) open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over hereniging, 
en beide gemeenschappen de mogelijkheid 
te geven rechtstreeks handel te drijven op 
een legale wijze die voor alle partijen 
aanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder
toezicht van de EU-douane open te stellen
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de Turks-Cyprioten de
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare
alomvattende regeling overeenkomstig de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de waarden en 
beginselen waarop de EU is gegrondvest;
dringt er bij Turkije op aan deze 
inspanningen op concrete wijze te 
ondersteunen; onderstreept de dringende 
noodzaak van overeenstemming tussen de 
twee gemeenschappen met betrekking tot 
de vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus onmiddellijk terug te 
trekken en de weg vrij te maken voor de 
teruggave van Famagusta aan de
rechtmatige inwoners, overeenkomstig
Resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad; betreurt tegelijkertijd de
verwerping door Turkije van het voorstel 
van de regering van de Republiek Cyprus
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partijen aanvaardbaar is; van 2010 om onder meer de haven van 
Famagusta onder auspiciën van de
Europese Unie open te stellen, hetgeen 
handelsverkeer tussen de EU en de Turks-
Cyprioten via de haven van Famagusta 
mogelijk zou maken;

Or. en

Amendement 306
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke, democratische en 
levensvatbare regeling, in 
overeenstemming met de waarden en 
beginselen waarop de EU is gegrondvest, 
aangezien de oplossing noch voor de 
mensenrechten van de Cypriotische 
burgers noch voor Europese 
aangelegenheden negatieve gevolgen mag 
hebben, door een negatief en gevaarlijk 
politiek precedent en voorbeeld voor de 
cohesie van de EU te scheppen;
onderstreept de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces op korte termijn 
een nieuwe impuls kan krijgen; is van 
mening dat dit proces onder auspiciën van 
de secretaris-generaal van de VN moet 
blijven met de positieve en katalytische 
steun van de EU, zodat de democratische 
waarden en beginselen volledig worden 
geëerbiedigd en verankerd; dringt er bij 
Turkije op aan zijn troepen uit Cyprus 
terug te trekken en Famagusta over te 
dragen aan de rechtmatige inwoners en de
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VN, overeenkomstig Resolutie 550 (1984) 
van de VN-Veiligheidsraad, teneinde aldus 
de inspanningen voor een alomvattende 
oplossing te vergemakkelijken; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een wijze 
die voor alle partijen aanvaardbaar is, in 
lijn met en met volledige inachtneming 
van het internationaal recht, het acquis 
communautaire en de soevereine rechten 
van de Republiek Cyprus, een lidstaat van 
de EU, als voorzien in protocol 10 en de 
Verdragen;

Or. en

Amendement 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling
voor beide gemeenschappen; onderstreept
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling, 
overeenkomstig de resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de waarden en 
beginselen waarop de EU is gegrondvest;
verzoekt Turkije de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing voort 
te zetten, zodat het onderhandelingsproces, 
onder auspiciën van de secretaris-generaal 
van de VN, op korte termijn een nieuwe 
impuls kan krijgen; dringt er bij Turkije op 
aan zijn troepen uit Cyprus onmiddellijk
terug te trekken en Famagusta over te 
dragen aan de VN, overeenkomstig
Resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad; dringt er tegelijkertijd bij 
de Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder het toezicht van de EU-
douane open te stellen teneinde een positief 
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van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

klimaat te scheppen voor een succesvolle 
afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 308
Graham Watson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op
aan de haven van Famagusta onder 
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over hereniging, 
en de Turks-Cyprioten de mogelijkheid te 
geven rechtstreeks handel te drijven op een 
legale wijze die voor alle partijen 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden en van de vaststelling 
van een uitvoerbaar tijdsschema, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt aan op een nieuw 
herenigingsplan dat is gebaseerd op het 
idee van twee gemeenschappen, twee 
zones en politieke samenwerking; dringt
er bij Turkije op aan zijn troepen uit 
Cyprus terug te trekken en Varosha over te 
dragen aan het VN-bestuur, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; roept tevens de 
Republiek Cyprus op in te stemmen met de 
vaststelling van de verordening inzake 
directe handel om een positief klimaat te 
scheppen voor een succesvolle afronding 
van de lopende onderhandelingen over 
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aanvaardbaar is; hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 309
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen, op grond van 
binnen de VN overeengekomen 
parameters van twee zones en twee 
gemeenschappen; onderstreept de 
dringende noodzaak van overeenstemming 
tussen de twee gemeenschappen met 
betrekking tot de vraag op welke wijze de 
inhoudelijke onderhandelingen over een 
oplossing moeten plaatsvinden en wijst op 
het belang van een tijdsschema, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen op het niveau van de politieke 
leiders; herinnert eraan dat Turkije zich 
bereid heeft verklaard zijn troepen terug 
te trekken indien er een alomvattend 
akkoord voor Cyprus wordt bereikt, zoals 
eveneens is vastgesteld in het plan-Annan 
van 2004; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
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onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 310
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is; is ervan overtuigd dat de vaststelling 
van de verordening inzake directe handel 
en de toepassing van het aanvullend 
protocol bij de associatieovereenkomst 
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tussen de EG en Turkije (het Ankara-
protocol) een positief economisch effect 
zullen hebben op beide gemeenschappen 
op Cyprus;

Or. en

Amendement 311
Ismail Ertug
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is; betreurt het dat de Turkse 
gemeenschap van Noord-Cyprus haar 
twee zetels in het Europees Parlement nog 
steeds niet heeft gekregen en dat het 
Turks nog steeds geen officiële taal van de 
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Europese instellingen is, hoewel het een 
officiële taal van de Republiek Cyprus is;

Or. en

Amendement 312
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is; ziet de constante verplaatsing van 
Turkse burgers van Anatolië naar Cyprus 
als belemmering voor het vreedzaam 
naast elkaar leven van de twee 
gemeenschappen op het eiland;
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Or. it

Amendement 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; roept tevens de 
Republiek Cyprus op de haven van 
Famagusta onder toezicht van de EU-
douane open te stellen om een positief 
klimaat te scheppen voor een succesvolle 
afsluiting van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turkse Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks legaal handel te drijven op een 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar is 
en strookt met internationale wetten en 
EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

23. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
hereniging van Cyprus, op basis van een 
eerlijke en levensvatbare regeling voor 
beide gemeenschappen; onderstreept de 
dringende noodzaak van overeenstemming 
tussen de twee gemeenschappen met 
betrekking tot de vraag op welke wijze de 
inhoudelijke onderhandelingen over een 
oplossing moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

Or. nl

Amendement 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 

23. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
hereniging van Cyprus, op basis van een 
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van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

eerlijke en levensvatbare regeling voor 
beide gemeenschappen; onderstreept de 
dringende noodzaak van overeenstemming 
tussen de twee gemeenschappen met 
betrekking tot de vraag op welke wijze de 
inhoudelijke onderhandelingen over een 
oplossing moeten plaatsvinden, zodat het 
onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

Or. nl

Amendement 316
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun 
uit voor de hereniging van Cyprus, op basis 
van een eerlijke en levensvatbare regeling 
voor beide gemeenschappen; onderstreept 
de dringende noodzaak van 
overeenstemming tussen de twee 
gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke 
onderhandelingen over een oplossing 
moeten plaatsvinden, zodat het 
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onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en 
Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 
de VN-Veiligheidsraad; dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder toezicht 
van de EU-douane open te stellen teneinde 
een positief klimaat te scheppen voor een 
succesvolle afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

onderhandelingsproces, onder auspiciën 
van de secretaris-generaal van de VN, op 
korte termijn een nieuwe impuls kan 
krijgen; dringt er bij Turkije op aan zijn 
troepen uit Cyprus terug te trekken en het 
afgegrendelde gebied rond Famagusta 
over te dragen aan de VN, overeenkomstig 
Resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad; dringt er tegelijkertijd bij 
de Republiek Cyprus op aan de haven van 
Famagusta onder toezicht van de EU-
douane open te stellen teneinde een positief 
klimaat te scheppen voor een succesvolle 
afronding van de lopende 
onderhandelingen over hereniging, en de 
Turks-Cyprioten de mogelijkheid te geven 
rechtstreeks handel te drijven op een legale 
wijze die voor alle partijen aanvaardbaar 
is;

Or. en

Amendement 317
Geoffrey Van Orden
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de commissie Constitutionele 
zaken op een herziening van de 
zetelverdeling voor Cyprus voor te stellen 
en vraagt de Raad deze te herzien 
teneinde het Besluit van de Raad van 10 
juni 2004, waarin alleen de 
zittingsperiode 2004-2009 expliciet werd 
geregeld, bij te werken; wenst dat de aan 
de Republiek Cyprus toegewezen zetels 
proportioneel de volkeren 
vertegenwoordigen van alle delen van het 
eiland waarover de regering van de 
Republiek Cyprus beweert controle te 
hebben, hetzij via een lid van het 
Europees Parlement, hetzij via een 
waarnemer, zoals het geval is in de Raad 
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van Europa;

Or. en

Amendement 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. hecht groot belang aan de 
erkenning van de Armeense genocide 
door de Turkse regering;

Or. nl

Amendement 319
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Voorzitter twee 
waarnemers die de Turks-Cypriotische 
gemeenschap vertegenwoordigen, in het 
Parlement uit te nodigen, in navolging 
van een besluit hierover van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa;

Or. en

Amendement 320
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt er bij Turkije op aan 
Resolutie 550 (1984) van de VN-
Veiligheidsraad na te leven en de  
afgegrendelde wijk Varosha aan haar 
inwoners terug te geven en dringt er 
tegelijkertijd bij de Republiek Cyprus op 
aan de haven van Famagusta onder 
toezicht van de EU-douane open te stellen 
teneinde een positief klimaat te scheppen 
voor een succesvolle afronding van de 
lopende onderhandelingen over 
hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel 
te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 321
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. betreurt de Turkse politieke 
opstelling tijdens het Cypriotisch 
voorzitterschap van de Raad, die eveneens 
wordt weerspiegeld in de politieke 
beslissing van de Turkse regering om de 
70e vergadering van de gemengde 
parlementaire commissie af te gelasten, 
en betreurt het zeer dat de Turkse zijde de 
kans voor een constructieve, 
interparlementaire politieke dialoog heeft 
laten liggen, die had kunnen bijdragen tot 
de Turkse toetredingsonderhandelingen 
teneinde de huidige impasse te 
doorbreken;

Or. en
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Amendement 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije en alle andere partijen
aan hun intensieve steun te blijven
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus (Committee on 
Missing Persons in Cyprus, CMP), dat 
een van de meest gevoelige en belangrijke 
projecten op het eiland is, aangezien de 
werkzaamheden van dit comité het leven 
van duizenden mensen aan beide zijden 
van het eiland in gelijke mate treffen;

Or. en

Amendement 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. dringt er bij Turkije op aan meer steun 
te verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus, door overeenkomstig 
uitspraken van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) en 
besluiten van de Raad van Europa 
toegang te verlenen tot de militaire zones;

Or. en

Amendement 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. dringt er bij Turkije op aan meer steun 
te verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus (Committee on 
Missing Persons in Cyprus, CMP); rekent 
op de samenwerking van Turkije ook met 
betrekking tot de verlening van toegang 
tot militaire zones om het werk van het 
CMP te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 325
Graham Watson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije en alle andere partijen
aan meer steun te verlenen aan het Comité 
voor vermiste personen op Cyprus 
(Committee on Missing Persons in 
Cyprus, CMP); roept op tot speciale 
aandacht voor het werk dat het CMP in de 
militaire zones verricht;

Or. en

Amendement 326
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. roept Turkije op meer steun te verlenen 
aan het Comité voor vermiste personen op 
Cyprus en het Comité toegang te verlenen 
tot de door het leger bezette gebieden en 
de Turks-Cypriotische archieven;
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Or. de

Amendement 327
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus, in het bijzonder door 
het gemakkelijker toegang te verlenen tot 
militaire zones en archieven en door 
overeenkomstig de bevindingen van het 
EHRM alle andere gepaste maatregelen te 
nemen met betrekking tot de humanitaire 
kwestie van de vermiste personen;

Or. en

Amendement 328
Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije en alle andere partijen
aan hun steun aan het Comité voor 
vermiste personen op Cyprus (Committee 
on Missing Persons in Cyprus, CMP) 
verder te intensiveren, aangezien het 
CMP een van de meest gevoelige en 
belangrijke projecten op het eiland is en 
zijn werkzaamheden het leven van 
duizenden mensen aan beide zijden van 
het eiland in gelijke mate treffen;

Or. en



AM\926945NL.doc 89/136 PE504.402v01-00

NL

Amendement 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus door overeenkomstig 
het besluit in de vierde interstatelijke zaak 
van het EHRM toegang te verlenen tot 
alle militaire zones en ter zake doende 
informatie;

Or. en

Amendement 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije aan meer steun te
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus en het CMP toegang 
te verlenen tot de militaire zones waarvan 
uit bewijsstukken blijkt dat er stoffelijke 
overschotten van vermiste personen 
kunnen liggen;

Or. en

Amendement 331
Ioannis Kasoulides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus, in het bijzonder door 



PE504.402v01-00 90/136 AM\926945NL.doc

NL

het gemakkelijker toegang te verlenen tot 
alle militaire zones en archieven van het 
Turkse leger;

Or. en

Amendement 332
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort alle betrokken partijen aan meer 
steun te verlenen aan het Comité voor 
vermiste personen op Cyprus;

Or. en

Amendement 333
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 
personen op Cyprus;

24. spoort Turkije en alle andere partijen
aan hun steun aan het Comité voor
vermisten op Cyprus verder te 
intensiveren;

Or. en

Amendement 334
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort Turkije aan meer steun te 
verlenen aan het Comité voor vermiste 

24. spoort Turkije aan zijn steun te blijven 
verlenen aan het Comité voor vermisten op 
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personen op Cyprus; Cyprus;

Or. en

Amendement 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. vraagt Turkije de militaire 
archieven open te stellen om 
overeenkomstig de uitspraken van het 
EHRM de door het CMP gewenste 
informatie vrij te geven;

Or. en

Amendement 336
Ioannis Kasoulides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 337
Evgeni Kirilov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. moedigt Turkije aan 
onderhandelingen aan te gaan met zijn 
buurlanden over nog openstaande 
bilaterale vraagstukken, onder andere 
kwesties inzake eigendomsrechten, met 
inbegrip van de verdere tenuitvoerlegging 
van de wet inzake stichtingen als 
gewijzigd in augustus 2011;

Or. en

Amendement 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt Turkije geen nieuwe 
illegale nederzettingen van Turkse 
burgers op het eiland te stichten, 
aangezien dit het demografische 
evenwicht verder zou veranderen en de 
loyaliteit van zijn burgers jegens een 
toekomstige gemeenschappelijke staat zou 
verminderen; vraagt Turkije de kwestie 
van de illegale vestiging van Turkse 
burgers op het eiland aan te pakken 
overeenkomstig het Verdrag van Genève 
en de beginselen van het internationaal 
recht;

Or. en

Amendement 341
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 342
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept dat Turkije ernaar 
moet streven alle geschillen met zijn 
buurlanden op te lossen, niet alleen als 
voorwaarde voor toetreding tot de EU, 
maar ook om goede 
nabuurschapsbetrekkingen in de regio te 
versterken; wijst erop dat de instelling van 
een Gemengd Comité van deskundigen 
voor de openstaande kwesties in de 
betrekkingen tussen Bulgarije en Turkije 
een belangrijke stap is naar een oplossing 
voor het probleem van de vluchtelingen in 
Oost-Thracië en hun nakomelingen, en 
verzoekt beide landen het Comité te 
vragen zijn werkzaamheden voort te 
zetten;

Or. bg

Amendement 343
Evgeni Kirilov
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. looft Turkije voor het succesvolle 
voorzitterschap van de Organisatie voor 
Samenwerking in het Zwarte-Zeegebied 
(Black Sea Cooperation Organisation, 
BSCO) tijdens de tweede helft van 2012 
en hoopt dat het momentum voor de 
uitvoering van projecten van regionale 
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samenwerking en meer bepaald van de 
ringsnelweg rond de Zwarte Zee en de 
snelwegen naar de zee blijft behouden;
looft het land eveneens voor de afwerking 
van de ringsnelweg rond de Zwarte Zee op 
zijn grondgebied van de grens met 
Griekenland en Bulgarije tot de grens met 
Georgië; roept op tot een betere 
samenwerking binnen de BSCO op het 
gebied van milieu- en ecologische 
kwesties in het Zwarte-Zeegebied, ook 
overeenkomstig de EU-strategie voor de 
Zwarte Zee;

Or. en

Amendement 344
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 345
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 346
Willy Meyer
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 347
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

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

25. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en waardeert de 
bijdrage van Turkije aan het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid en de inspanningen om het 
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NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen, en roept bijgevolg de Republiek 
Cyprus op zijn veto op de deelname van 
Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

strategisch partnerschap tussen de EU en 
de NAVO te versterken; benadrukt het 
belang van de voortgezette betrokkenheid 
van Turkije bij toekomstige missies van 
het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid, aangezien veel van deze 
missies in de nabijheid van Turkije 
plaatsvinden en veiligheidsgevolgen voor 
het land kunnen hebben; benadrukt dat 
dringend een oplossing moet worden 
gevonden om Turkije te betrekken bij het 
besluitvormingsproces van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid; benadrukt dat de EU een 
soortgelijk niveau van inclusiviteit en
transparantie moet aannemen als de 
NAVO;

Or. en

Amendement 348
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

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

25. dringt er bij Turkije op aan een 
politieke dialoog tussen de EU en de 
NAVO mogelijk te maken door zijn veto 
op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen;

Or. en
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Amendement 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

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

25. benadrukt het belang van een coherente 
en alomvattende veiligheidsbenadering in 
het oostelijke gedeelte van de 
Middellandse Zee en dringt er bij Turkije 
op aan een politieke dialoog tussen de EU 
en de NAVO mogelijk te maken door zijn 
veto op samenwerking tussen de EU en de 
NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te 
heffen, en moedigt Turkije aan op basis 
van de bestaande administratieve 
overeenkomsten tussen het Europees 
Defensieagentschap en derde landen een 
administratieve overeenkomst te sluiten 
met het Europees Defensieagentschap;

Or. en

Amendement 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. nl
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Amendement 351
Graham Watson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. en

Amendement 352
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Amendement 353
Evgeni Kirilov
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verheugt zich over de 
inspanningen van de Turkse autoriteiten 
om de illegale immigratie naar de 
aangrenzende EU-lidstaten en de EU 
terug te dringen; uit tegelijkertijd zijn 
bezorgdheid over het toenemend aantal 
illegale immigranten die de Turks-
Bulgaarse en de Turks-Griekse grens 
oversteken;

Or. en

Amendement 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt er bij beide partijen, Turkije 
en Armenië, op aan de protocollen 
betreffende het aangaan van diplomatieke 
betrekkingen en de verbetering van de 
bilaterale betrekkingen zonder 
voorwaarden te ratificeren en roept de 
Turkse regering op de grens met Armenië 
te openen;

Or. en

Amendement 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. neemt kennis van de voortdurende, 
toenemende inspanningen van Turkije en 
Griekenland om hun bilaterale 
betrekkingen te verbeteren, onder andere 
via bilaterale vergaderingen; betreurt het 
echter dat het door de Turkse Grote 
Nationale Vergadering afgekondigde 
casus belli-dreigement tegen Griekenland 
nog altijd niet is ingetrokken; herhaalt dat 
Turkije zich ondubbelzinnig moet inzetten 
voor betrekkingen van goed nabuurschap 
en voor de vreedzame regeling van 
geschillen overeenkomstig het Handvest 
van de Verenigde Naties en, indien nodig, 
met een beroep op het Internationaal 
Gerechtshof; dringt er bij de regering van 
Turkije op aan een einde te maken aan de 
herhaalde schendingen van het Griekse 
luchtruim en de vluchten van Turkse 
militaire vliegtuigen boven Griekse 
eilanden;

Or. en

Amendement 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept Turkije op overeenkomstig 
zijn verplichtingen voortvloeiend uit het 
Verdrag van 1954 inzake de bescherming 
van culturele goederen in geval van een 
gewapend conflict de voortdurende 
vernietiging van culturele en religieuze 
sites in het noordelijke deel van Cyprus 
stop te zetten;

Or. en
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Amendement 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 358
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat elke bedreiging, bron 
van wrijving of maatregel die afbreuk kan 
doen aan de goede 
nabuurschapsbetrekkingen of de 
vreedzame beslechting van geschillen kan 
bemoeilijken, moet worden vermeden;
wijst nadrukkelijk op alle soevereine 
rechten van de EU-lidstaten, waaronder 
het sluiten van bilaterale overeenkomsten, 
overeenkomstig het EU-acquis en het 
internationaal recht, met inbegrip van het 
Verdrag van de VN inzake het recht van 
de Zee;

Or. en
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Amendement 359
Willy Meyer
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt dat een vreedzame 
oplossing van de conflicten in het 
oostelijke gedeelte van de Middellandse 
Zee overeenkomstig internationaal recht 
en de desbetreffende resoluties van de 
Verenigde Naties noodzakelijk is, hetgeen 
leidt tot een rechtvaardige samenwerking 
ten voordele van alle volkeren van de 
regio en aldus bijdraagt tot vrede en 
stabiliteit in de hele regio;

Or. en

Amendement 360
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. betreurt het dat Turkije de 
boorwerkzaamheden die de Republiek 
Cyprus uitvoert, is blijven belemmeren, 
zich in verklaringen is blijven keren tegen 
deze werkzaamheden, aldus de soevereine 
rechten van de Republiek Cyprus heeft 
geschonden en heeft gedreigd met 
represailles tegen bedrijven die zouden 
deelnemen aan het Cypriotische 
onderzoek, na de aankondiging van 
Cyprus dat het in uitoefening van zijn 
soevereine rechten een tweede reeks 
licenties voor onderzoek voor de kust zou 
uitgeven;

Or. en



PE504.402v01-00 104/136 AM\926945NL.doc

NL

Amendement 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev
Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. dringt er bij zowel Armenië als 
Turkije op aan de protocollen zonder 
voorwaarden te ratificeren en roept 
Turkije op zijn grens met Armenië te 
openen om hun betrekkingen te 
normaliseren; 

Or. en

Amendement 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. roept Turkije op de genocide 
van 1915 op de Armeniërs te erkennen en 
zo de weg vrij te maken voor de 
ontwikkeling van een stabiel 
nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. benadrukt dat het interpretatieverschil 
tussen de Commissie en Turkije over de
uitvoering van het aanvullend protocol bij 
de associatieovereenkomst EG-Turkije een 
negatieve invloed heeft op de ontwikkeling 
van de betrekkingen tussen de EU en 
Turkije en roept daarom alle betrokken 
partijen op een gezamenlijke inspanning 
te leveren voor de oplossing van het 
Cyprus-probleem;

Or. en

Amendement 365
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 

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

van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; dringt erop aan 
de toetredingsonderhandelingen met 
Turkije direct te beëindigen;

Or. nl

Amendement 366
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. betreurt de weigering van Turkije het 
aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije uit te 
voeren ten opzichte van Cyprus; herinnert 
eraan dat deze weigering ingrijpende 
gevolgen blijft hebben voor het 
onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 367
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat deze weigering elke mogelijke 
vooruitgang in het onderhandelingsproces 
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onderhandelingsproces; blokkeert;

Or. it

Amendement 368
Graham Watson
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije 
tegenover alle lidstaten; herinnert eraan dat 
deze weigering ingrijpende gevolgen blijft 
hebben voor het onderhandelingsproces; 
dringt er bij beide partijen op aan 
onderhandelingen aan te gaan teneinde 
het vrij verkeer van goederen, diensten, 
kapitaal en personen te vergemakkelijken 
en eigendomskwesties op te lossen;

Or. en

Amendement 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; dringt er op 
aan dat deze weigering ingrijpende 
gevolgen moet hebben voor het 
onderhandelingsproces;

Or. nl
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Amendement 370
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. de

Amendement 371
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan 
dat deze weigering ingrijpende gevolgen 
blijft hebben voor het 
onderhandelingsproces; verzoekt de 
Europese instellingen alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om rechtstreekse 
handel tussen de EU en het noordelijke 
deel van Cyprus mogelijk te maken, en het 
vrije verkeer van de Turks-Cypriotische 
gemeenschap te faciliteren, teneinde het 
isolement van de Turks-Cypriotische 
gemeenschap op te heffen, 
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overeenkomstig de conclusies van de 
Raad Algemene Zaken van 26 april 2004;

Or. en

Amendement 372
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 
opzichte van alle lidstaten; wijst erop dat 
deze weigering nog steeds ernstige 
gevolgen voor het onderhandelingsproces 
heeft en doet een beroep op de regering 
van Turkije het protocol ten volle en 
zonder verdere vertraging ten uitvoer te 
leggen; neemt eveneens met spijt kennis 
van het feit dat Turkije, ondanks 
herhaalde oproepen, zijn in de Verklaring 
van de Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten van 21 september 2005 vermelde 
verplichtingen niet nakomt;

Or. en

Amendement 373
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. betreurt de weigering van Turkije te 
voldoen aan zijn verplichting van een 
volledige, niet-discriminatoire uitvoering 
van het aanvullend protocol bij de 
associatieovereenkomst EG-Turkije ten 

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

opzichte van alle lidstaten; roept Turkije 
op het embargo op schepen en vliegtuigen 
van de Republiek Cyprus op te heffen 
door zijn havens en luchthavens open te 
stellen; roept de regering op het 
aanvullend protocol ten volle en 
onverwijld uit te voeren; herinnert eraan 
dat deze weigering ingrijpende gevolgen 
blijft hebben voor het 
onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 374
Antigoni Papadopoulou
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept het belang van 
alomvattende monitoring van de 
implementatie van het instrument voor 
pretoetredingsbijstand, om in 
overeenstemming met de 
toetredingscriteria prioriteit te geven aan 
doelstellingen en projecten in Turkije;

Or. en

Amendement 375
Sarah Ludford
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. merkt op dat het gebrek aan een 
oplossing voor de Cyprus-kwestie van 
invloed is voor de ontwikkeling van de 
betrekkingen tussen de EU en Turkije en 
roept daarom alle betrokken partijen op 
een gezamenlijke inspanning te leveren 
voor de oplossing van het Cyprus-



AM\926945NL.doc 111/136 PE504.402v01-00

NL

probleem;

Or. en

Amendement 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. betreurt het dat Turkije heeft 
geweigerd de 70e vergadering van de 
gemengde parlementaire commissie zoals 
gepland tijdens de tweede helft van 2012 
bijeen te roepen en zo wederom een kans 
heeft laten liggen om de 
interparlementaire dialoog tussen de EU 
en Turkije te versterken;

Or. en

Amendement 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 378
Laurence J.A.J. Stassen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. wijst erop dat er voorts legio 
redenen zijn om de 
toetredingsonderhandelingen met én alle 
EU-geldstromen naar Turkije 
onmiddellijk te beëindigen en te 
concluderen dat Turkije nóóit tot de EU 
moet toetreden:
— Turkije is een islamitisch land dat 
onder president Abdullah Gül en premier 
Recep Tayyip Erdoğan van de 'Adalet ve 
Kalkınma Partisi' (AK-partij) steeds 
verder islamiseert; daarnaast is Turkije 
lid van de 'Organization of the Islamic 
Conference' (OIC), een organisatie die de 
mensenrechten 'beperkt tot de sharia'.
— Turkije kost de EU miljarden euro: 
sinds 2007 heeft Turkije van de EU al 
miljarden euro ontvangen via het 
'Instrument voor pre-toetredingssteun' en 
via 'EuropeAid'; in 2013 zal Turkije 
bovendien bijna 1 miljard euro van de EU 
geschonken krijgen.
— Een Turks EU-lidmaatschap leidt tot 
open grenzen met Turkije.
— In 2050 zal Turkije de meeste inwoners 
van de EU hebben; als EU-lidstaat zal het 
land dan het meeste stemrecht hebben.
— Met een Turks EU-lidmaatschap 
grenst de EU aan Iran, Irak en Syrië. De 
EU zal dus nóg slechtere buitengrenzen 
hebben.
— Turkije is géén Europees land: 
geografisch ligt Turkije voor 95% buiten 
Europa.
— Turkije is corrupt: volgens 
'Transparency International'1 scoorde 
Turkije in 2012 op de schaal van 1 tot 100 
slechts 49; dat betekent zéér corrupt.
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— In Turkije staat het secularisme onder 
druk: premier Erdoğan rekent rigoureus 
af met seculiere oud-generaals.
— In Turkije staat de vrijheid van 
meningsuiting onder druk: volgens het 
rapport 'Turkey's Press Freedom Crisis'2

vindt onder het regime van premier 
Erdoğan de ergste repressie van 
journalisten sinds tijden plaats. Op 1 
augustus jl. zaten in Turkije maar liefst 
76 journalisten in de gevangenis –
simpelweg vanwege het doen van hun 
journalistieke werk.
— Turkije houdt het noordelijk deel van 
EU-lidstaat Cyprus bezet. Bovendien heeft 
Turkije tijdens het Cypriotische EU-
voorzitterschap de 
toetredingsonderhandelingen bevroren.
— Turkije erkent de genocide op de 
Armeniërs niet. Turkije verzet zich 
bovendien op het erkennen van de 
genocide op internationaal niveau.
__________________
1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl

Amendement 379
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt Turkije om, in het 
verlengde van recente uitspraken van 
hoge functionarissen, het 
ontwapeningsproces in de Egeïsche Zee in 



PE504.402v01-00 114/136 AM\926945NL.doc

NL

gang te zetten dat de gelijktijdige 
vermindering van het aantal wapens door 
Turkije en Griekenland ten doel heeft; is 
ervan overtuigd dat de beperking van de 
bewapeningsprogramma´s noodzakelijk is 
om besparingen te realiseren teneinde de 
economische crisis beter het hoofd te 
kunnen bieden, alsook om de diplomatie, 
de goede nabuurschapsbetrekkingen en 
de samenwerking te versterken;

Or. el

Amendement 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. dringt er bij Turkije op aan een 
einde te maken aan zijn beleid om de 
deelname van de Republiek Cyprus aan 
internationale organisaties te blokkeren 
en zijn veto uit te spreken over het 
lidmaatschap van Cyprus van deze 
organisaties;

Or. en

Amendement 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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



AM\926945NL.doc 115/136 PE504.402v01-00

NL

Republiek Cyprus op grond van UNCLOS 
volledig legitiem is; betreurt het dat 
Turkije zich is blijven verzetten tegen de 
oliebedrijven die zouden deelnemen aan 
het onderzoek dat de Republiek Cyprus in 
uitoefening van zijn soevereine rechten 
uitvoert, en in verklaringen met 
represailles tegen deze bedrijven heeft 
gedreigd;

Or. en

Amendement 382
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator 
voor terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt 
er bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de 
EU-lidstaten kan worden uitgebreid; is 
van mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen;
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bilaterale samenwerking;

Or. nl

Amendement 383
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt 
er bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK en geeft uiting aan zijn volledige 
solidariteit met Turkije en de families van 
de vele slachtoffers; dringt er bij de 
lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van de georganiseerde 
misdaad, met inbegrip van de 
extremistische Turkse milieus in Europa, 
mits dit geen aanleiding geeft tot 
schendingen van de mensenrechten, en te 
verzekeren dat de term terrorisme door de 
Turkse autoriteiten wordt gedefinieerd 
overeenkomstig de Europese normen ter 
zake; dringt er bij Turkije op aan een wet 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en wetgeving inzake de 
financiering van terrorisme aan te nemen, 
overeenkomstig Verdrag nr. 108 van de 
Raad van Europa, zodat de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de 
EU-lidstaten kan worden uitgebreid;

Or. fr

Amendement 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz
Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt 
er bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

27. betreurt ten zeerste de naar schatting 
500 slachtoffers die aan het Koerdisch 
conflict verbonden geweld en aanvallen in 
2012 hebben geëist; benadrukt dat het 
Koerdisch conflict momenteel een van de 
gewelddadigste conflicten in een 
Europees land is; herhaalt zijn 
veroordeling, in de krachtigste 
bewoordingen, van het voortdurende 
terroristische geweld door de PKK, die op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
staat, en geeft uiting aan zijn volledige 
solidariteit met Turkije en de families van 
de vele slachtoffers; moedigt de Turkse 
regering en de reguliere media aan de 
drang te weerstaan om verder op te 
roepen tot een antiterroristische oorlog, 
maar zich samen met de Koerden te 
richten op conflictoplossing op de lange 
termijn; moedigt de Koerdische beweging, 
met inbegrip van de PKK-leiders, aan 
geweld af te zweren en zich publiekelijk 
uit te spreken voor realistische politieke 
doelstellingen; roept de internationale 
partners van Turkije, met name de VS, 
Canada, het VK, Ierland en Spanje, op 
om met de Turkse regering en 
opinieleiders ervaringen te delen met 
betrekking tot de vermindering van 
etnische, linguïstische en regionale 
spanningen, onder andere via 
reisprogramma's voor ambtenaren, 
politici en opiniemakers van alle 
belangrijke zijden en partijen in Turkije;
dringt er bij de lidstaten op aan om, in 
nauwe samenwerking met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, intensiever met Turkije samen te 
werken bij de bestrijding van terrorisme, 
met inbegrip van gewelddadige, 
extremistische Turkse groeperingen die in 
Europa actief zijn; dringt er bij Turkije op 
aan zijn definitie van terrorisme te herzien 
en op één lijn te brengen met de EU- en 
andere internationale normen alsmede
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een wet inzake gegevensbescherming en 
wetgeving inzake de financiering van 
terrorisme aan te nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

Or. en

Amendement 385
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming aan te nemen, zodat 
een samenwerkingsovereenkomst met 
Europol kan worden gesloten en de 
juridische samenwerking met Eurojust en 
met de EU-lidstaten kan worden 
uitgebreid; is van mening dat de 
benoeming van een verbindingsofficier bij 
Europol zou bijdragen aan de verbetering 
van de bilaterale samenwerking; roept 
Turkije op wetgeving inzake de 
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bilaterale samenwerking; financiering van terrorisme aan te nemen 
die strookt met de aanbevelingen van de 
Financiële-actiegroep;

Or. en

Amendement 386
Hélène Flautre, Franziska Keller
Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door 
terroristische organisaties en geeft uiting 
aan zijn volledige solidariteit met Turkije 
en de families van de vele slachtoffers; 
dringt er bij de lidstaten op aan om, in 
nauwe samenwerking met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
Europol, intensiever met Turkije samen te 
werken bij de bestrijding van terrorisme en 
de georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

Or. en

Amendement 387
Ismail Ertug
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe
samenwerking met de EU-coördinator 
voor terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn 
volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; betreurt 
het dat de voornaamste financiering van 
terreurorganisaties haar oorsprong in 
Europese landen heeft en roept op tot 
intensievere samenwerking met Turkije bij 
de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

Or. en

Amendement 388
Geoffrey Van Orden
Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door de 
PKK, die op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat, en geeft uiting aan zijn

27. herhaalt zijn veroordeling, in de 
krachtigste bewoordingen, van het 
voortdurende terroristische geweld door
zowel de PKK, die op de EU-lijst van 
terroristische organisaties staat, als andere 



AM\926945NL.doc 121/136 PE504.402v01-00

NL

volledige solidariteit met Turkije en de 
families van de vele slachtoffers; dringt er 
bij de lidstaten op aan om, in nauwe 
samenwerking met de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en Europol, 
intensiever met Turkije samen te werken 
bij de bestrijding van terrorisme en de 
georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er 
bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake 
de financiering van terrorisme aan te 
nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

terroristische organisaties, en geeft uiting 
aan zijn volledige solidariteit met Turkije 
en de families van de vele slachtoffers;
dringt er bij de lidstaten op aan om, in 
nauwe samenwerking met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en 
indien gepast met Europol, intensiever met 
Turkije samen te werken bij de bestrijding 
van terrorisme en de georganiseerde 
misdaad als financieringsbron van 
terrorisme; dringt er bij Turkije op aan een 
wet inzake gegevensbescherming en 
wetgeving inzake de financiering van 
terrorisme aan te nemen, zodat een 
samenwerkingsovereenkomst met Europol 
kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-
lidstaten kan worden uitgebreid; is van 
mening dat de benoeming van een 
verbindingsofficier bij Europol zou 
bijdragen aan de verbetering van de 
bilaterale samenwerking;

Or. en

Amendement 389
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

roept Turkije op intensiever samen te 
werken met Georgië en Azerbeidzjan op 
het gebied van de op de Kura-rivier 
geplande stuwdammen; benadrukt dat 
Turkije en Syrië de dialoog moeten 
aangaan over de verdere ontwikkeling van 
het Project voor Zuid-Oost-Anatolië;

Or. pl
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Amendement 390
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 

28. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de internationale gemeenschap Turkije te 
steunen bij de inspanningen die erop zijn 
gericht de groeiende humanitaire dimensie 
van de crisis in Syrië het hoofd te bieden; 
onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
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bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

Or. nl

Amendement 392
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied
of aan de Turkse grens bevinden;

28. ondersteunt de verlening van 
humanitaire bijstand door Turkije aan de 
Syriërs die het land zijn ontvlucht;
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
internationale gemeenschap Turkije te 
steunen bij de inspanningen die erop zijn 
gericht de groeiende humanitaire dimensie 
van de crisis in Syrië het hoofd te bieden;
onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
bevinden;

Or. pl

Amendement 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
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Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de vluchtelingen die het land 
zijn ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming en transparantie tussen 
de EU en Turkije over de vraag op welke 
wijze de beschikbare humanitaire bijstand 
moet worden verleend aan de ontheemde 
Syriërs die zich momenteel op Turks 
grondgebied of aan de Turkse grens 
bevinden;

Or. en

Amendement 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

28. erkent dat de gevolgen van de snel 
verslechterende situatie in Syrië voor de 
veiligheid en stabiliteit van de regio 
toenemen; ondersteunt de betrokkenheid 
van Turkije bij de democratische krachten 
in Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

Or. en
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Amendement 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff
Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;
benadrukt dat de EU en Turkije naast 
humanitaire bijstand actief moeten 
trachten een gemeenschappelijke 
strategische visie te ontwikkelen teneinde 
een versterkt hefboomeffect te creëren om 
de crisis in Syrië te beëindigen;

Or. en

Amendement 396
Kristian Vigenin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan het groeiend aantal Syriërs 
dat het land is ontvlucht; verzoekt de 
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lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

Commissie, de lidstaten en de 
internationale gemeenschap Turkije te 
blijven steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

Or. en

Amendement 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. ondersteunt de betrokkenheid van 
Turkije bij de democratische krachten in 
Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

28. ondersteunt de politieke betrokkenheid 
van Turkije bij de democratische krachten 
in Syrië en de verlening van humanitaire 
bijstand aan de Syriërs die het land zijn 
ontvlucht; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de internationale gemeenschap 
Turkije te steunen bij de inspanningen die 
erop zijn gericht de groeiende humanitaire 
dimensie van de crisis in Syrië het hoofd te 
bieden; onderstreept het belang van 
overeenstemming tussen de EU en Turkije 
over de vraag op welke wijze de 
beschikbare humanitaire bijstand moet 
worden verleend aan de ontheemde Syriërs 
die zich momenteel op Turks grondgebied 
of aan de Turkse grens bevinden;

Or. de

Amendement 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. roept Turkije op zijn invloed in de 
regio en in de islamitische wereld aan te 
wenden om een onmiddellijk staakt-het-
vuren te bewerkstelligen dat een einde 
maakt aan het doden en voorwaarde is om 
tot een politieke oplossing voor het 
conflict in Syrië te komen; verzoekt 
Turkije in dit verband ook elke militaire 
steun voor de strijdende partijen in Syrië 
op het Turkse grondgebied en in het 
Turkse luchtruim stop te zetten; bevestigt 
in deze context het dwingende karakter 
van het wapenembargo van de EU tegen 
Syrië; 

Or. de

Amendement 399
Willy Meyer
Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat de opstelling van 
Patriot-luchtafweerraketten door de 
NAVO aan de grens van Turkije met Syrië 
tot een verdere escalatie van de 
spanningen leidt met onvoorspelbare 
gevolgen en roept op tot de onmiddellijke 
terugtrekking ervan;

Or. en

Amendement 400
Renate Sommer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkijes strategische rol van mening dat de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije op energiegebied moet worden 
verdiept;

Or. de

Amendement 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met de samenwerking 
tussen de EU en Turkije met betrekking tot 
een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden en roept Turkije 
op zich voor deze samenwerking in te 
zetten;

Or. en

Amendement 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en
moedigt Turkije aan zich voor deze 
samenwerking te blijven inzetten;
verheugt zich over de vergadering van de 
stuurgroep in Ankara op 14 februari 
2013; is gezien Turkijes strategische rol en 
zijn grote hoeveelheid hulpbronnen voor 
wind-, zonne- en geothermische energie
van mening dat moet worden nagedacht 
over het openen van onderhandelingen 
over hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde 
de strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen; is van mening 
dat zowel de versterkte samenwerking 
tussen de EU en Turkije op het vlak van 
energie als alle onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 de ontwikkeling van het 
potentieel van hernieuwbare energie en de 
infrastructuur voor grensoverschrijdende 
elektriciteitstransmissie kunnen 
stimuleren;

Or. en

Amendement 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten;
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Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

Or. nl

Amendement 404
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten;

Or. nl

Amendement 405
Eleni Theocharous
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 

29. is ingenomen met de samenwerking 
tussen de EU en Turkije met betrekking tot 
een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden en roept Turkije 
op zich voor deze samenwerking in te 
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samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

zetten; is gezien Turkijes strategische rol 
van mening dat eerst moet worden 
nagedacht over het openen van 
onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, teneinde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije vooruit te 
helpen, als de Turkse regering belooft een 
einde te maken aan de schendingen van 
de soevereine rechten van zijn buurlanden 
en het Verdrag van de VN inzake het 
recht van de Zee ten volle te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten;

Or. en

Amendement 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 29. is ingenomen met het besluit om de 
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samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkijes strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen, wanneer Turkije 
zijn verplichting nakomt om het Verdrag 
van de VN inzake het recht van de Zee te 
ondertekenen en te ratificeren en de 
soevereine rechten van alle EU-lidstaten 
te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 408
Evgeni Kirilov
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkijes strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen; benadrukt dat er 
meer versterkte samenwerking nodig is 
met betrekking tot de voor de EU 
strategische energiecorridors naar 
Centraal- en Oost-Europa;

Or. en
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Amendement 409
Ioannis Kasoulides
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkijes strategische rol maar ook op basis 
van het internationaal recht en het 
Verdrag van de VN inzake het recht van 
de Zee van mening dat eerst moet worden 
nagedacht over het openen van 
onderhandelingen over hoofdstuk 15 
inzake energie, teneinde de strategische 
dialoog tussen de EU en Turkije vooruit te 
helpen;

Or. en

Amendement 410
Adrian Severin
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op zich voor deze 
samenwerking in te zetten; is gezien 
Turkije's strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

29. is ingenomen met het besluit om de 
samenwerking tussen de EU en Turkije 
met betrekking tot een aantal belangrijke 
energieaangelegenheden uit te breiden en 
roept Turkije op te beloven zich voor deze 
samenwerking te blijven inzetten; is gezien 
Turkijes strategische rol van mening dat 
eerst moet worden nagedacht over het 
openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de 
strategische dialoog tussen de EU en 
Turkije vooruit te helpen;

Or. en
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Amendement 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. beschouwt Turkije als een 
belangrijke partner in het Zwarte-
Zeegebied, dat voor de EU van strategisch 
belang is; moedigt Turkije aan steun te 
blijven verlenen en actief bij te dragen 
aan de implementatie van EU-beleid en -
programma's in deze regio;

Or. en

Amendement 412
Emine Bozkurt
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt hoe belangrijk het is de 
onderhandelingen over hoofdstuk 19 over 
sociaal beleid en werkgelegenheid te 
starten en roept Turkije op ervoor te 
zorgen dat de vakbondsrechten ten volle 
worden geëerbiedigd overeenkomstig de 
EU- en IAO-normen, in het bijzonder het 
recht om te organiseren, te staken en 
collectief te onderhandelen in combinatie 
met een gendermainstreaming-aanpak;

Or. en

Amendement 413
Boris Zala
Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat een nauwere 
bilaterale samenwerking voor regionale 
kwesties niet alleen een zaak is van 
gemeenschappelijke belangen en 
synergieën van hulpbronnen, maar een 
strategische noodzaak, vooral in verband 
met de Arabische lente; verzoekt de Raad, 
de Commissie, de EDEO en de regering 
van Turkije om over onopgeloste 
geschillen heen te stappen en, in de geest 
van de positieve agenda en als manier om 
het toetredingsproces te versterken, om 
Turkije meer inhoudelijk te betrekken bij 
het institutioneel kader van de Unie voor 
extern optreden, verdediging en 
nabuurschapsbeleid; is van mening dat, 
wanneer gepast, Ankara moet worden 
uitgenodigd deel te nemen aan de 
structuren van het Europees 
Nabuurschapsbeleid, met inbegrip van de 
werkgroepen met Tunesië, Egypte en 
andere zuidelijke buurlanden;

Or. en

Amendement 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie om 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en intermenselijke activiteiten 
te blijven steunen door middel van 
adequate financiering voor de dialoog met 
het maatschappelijk middenveld, het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten en de „Een leven lang 
leren”-programma's, met inbegrip van 
cultuur- en mediagerelateerde 
activiteiten;

Schrappen



PE504.402v01-00 136/136 AM\926945NL.doc

NL

Or. nl

Amendement 415
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie om 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en intermenselijke activiteiten 
te blijven steunen door middel van 
adequate financiering voor de dialoog met 
het maatschappelijk middenveld, het 
Europees instrument voor democratie en
mensenrechten en de „Een leven lang 
leren”-programma's, met inbegrip van 
cultuur- en mediagerelateerde 
activiteiten;

Schrappen

Or. nl


