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28.6.2017 A8-0234/6 

Amendement  6 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de informatie van de 

inlichtingendiensten van de EU en de 

lidstaten, die wijst op een gebrek aan 

overtuigend bewijs dat Fethullah Gülen 

het brein was achter de mislukte 

staatsgreep van 15 juli 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Amendement  7 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de verwijzing van Turkije 

naar de VN-Veiligheidsraad wegens 

schending van het internationaal recht in 

het geval van rechter Aydin Sefa Akay, 

die werd gearresteerd uit hoofde van de 

noodwetten, hoewel hij diplomatieke 

immuniteit geniet zolang hij werkzaam is 

voor de internationale straftribunalen van 

de VN voor Voormalig Joegoslavië en 

Rwanda,  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Amendement  8 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt echter dat de 

maatregelen die getroffen zijn in het kader 

van de noodtoestand grootschalige, 

disproportionele en langdurige negatieve 

effecten op een groot aantal burgers en op 

de bescherming van de fundamentele 

vrijheden in het land hebben gehad; 

veroordeelt het collectieve ontslag van 

ambtenaren en politieagenten, de massale 

sluiting van media, de arrestatie van 

journalisten, academici, rechters, 

mensenrechtenactivisten, gekozen en niet-

gekozen overheidsfunctionarissen, leden 

van de veiligheidsdiensten en gewone 

burgers, en de inbeslagname van hun 

eigendommen, activa en paspoorten, de 

sluiting van vele scholen en universiteiten 

en het reisverbod dat is opgelegd aan 

duizenden Turkse staatsburgers op basis 

van de wetten inzake de noodtoestand 

zonder aanzien des persoons, en zonder de 

mogelijkheid om in beroep te gaan; is 

bezorgd over de inbeslagname, en in 

sommige gevallen nationalisering, van 

particuliere ondernemingen en bedrijven; 

verzoekt om de onmiddellijke en 

onvoorwaardelijke vrijlating van alle 

gevangenen die zonder bewijs van 

individuele betrokkenheid bij het plegen 

van strafbare feiten; betreurt het in deze 

context dat de wetgevende bevoegdheden 

2. benadrukt echter dat de 

maatregelen die getroffen zijn in het kader 

van de noodtoestand grootschalige, 

disproportionele en langdurige negatieve 

effecten hebben op een groot aantal 

burgers en op de bescherming van de 

fundamentele vrijheden in het land; 

veroordeelt het collectieve ontslag van 

ambtenaren en politieagenten, de massale 

sluiting van media, de arrestatie van 

journalisten, academici, rechters, 

mensenrechtenactivisten, gekozen en niet-

gekozen overheidsfunctionarissen, leden 

van de veiligheidsdiensten en gewone 

burgers, en de inbeslagname van hun 

eigendommen, activa en paspoorten, de 

sluiting van vele scholen en universiteiten 

en het reisverbod dat is opgelegd aan 

duizenden Turkse staatsburgers op basis 

van de wetten inzake de noodtoestand 

zonder aanzien des persoons, en zonder de 

mogelijkheid om in beroep te gaan; is 

bezorgd over de inbeslagname, en in 

sommige gevallen nationalisering, van 

particuliere ondernemingen en bedrijven; 

verzoekt om de onmiddellijke en 

onvoorwaardelijke vrijlating van alle 

gevangenen die zonder bewijs van 

individuele betrokkenheid bij het plegen 

van strafbare feiten; betreurt het in deze 

context dat de wetgevende bevoegdheden 
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van het parlement ernstig zijn ondermijnd; van het parlement ernstig zijn ondermijnd; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Amendement  9 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. betreurt dat de excessieve 

maatregelen die getroffen zijn na het 

afkondigen van de noodtoestand, 

waaronder detentie, ontslag, arrestatie en 

inbeslagname van eigendommen, niet 

alleen gericht waren tegen duizenden 

vermeende leden van de Gülen-beweging, 

maar ook tegen andersdenkenden in het 

algemeen en met name politieke partijen 

van de oppositie; is nog steeds in 

afwachting van overtuigend bewijs met 

betrekking tot de plegers van de 

couppoging: veroordeelt ten zeerste de 

gevangenneming van 11 leden van de 

Democratische Partij van de Volkeren 

(HDP), onder wie haar medevoorzitters 

Figen Yuksekdag en Selahattin Demirtas, 

van een parlementslid van de 

Republikeinse Volkspartij (CHP), en 85 

Koerdische burgemeesters; dringt er bij de 

Turkse regering op aan de noodtoestand 

onmiddellijk op te heffen; waarschuwt 

voor het gevaar dat maatregelen ter 

bestrijding van het terrorisme worden 

ingezet om mensenrechtenschendingen te 

rechtvaardigen; 

9. betreurt dat de excessieve 

maatregelen die getroffen zijn na het 

afkondigen van de noodtoestand, 

waaronder detentie, ontslag, arrestatie en 

inbeslagname van eigendommen, gericht 

waren tegen honderdduizenden vermeende 

leden van de Gülen-beweging, alsook 

tegen andersdenkenden in het algemeen en 

met name politieke partijen van de 

oppositie; is nog steeds in afwachting van 

overtuigend bewijs met betrekking tot de 

plegers van de couppoging: veroordeelt ten 

zeerste de gevangenneming van 11 leden 

van de Democratische Partij van de 

Volkeren (HDP), onder wie haar 

medevoorzitters Figen Yuksekdag en 

Selahattin Demirtas, van een parlementslid 

van de Republikeinse Volkspartij (CHP), 

en 85 Koerdische burgemeesters; dringt er 

bij de Turkse regering op aan de 

noodtoestand onmiddellijk op te heffen; 

waarschuwt voor het gevaar dat 

maatregelen ter bestrijding van het 

terrorisme worden ingezet om 

mensenrechtenschendingen te 

rechtvaardigen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Amendement  10 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. roept op tot de verdieping van de 

betrekkingen tussen de EU en Turkije op 

belangrijke terreinen van wederzijds 

belang, zoals terrorismebestrijding, 

migratie, energie en handel, en herhaalt 

dat de dialoog en samenwerking moet 

worden voortgezet en gestimuleerd; is van 

mening dat de samenwerking tussen de EU 

en Turkije op deze terreinen alleen een 

investering in stabiliteit en welvaart voor 

zowel Turkije als de EU kan zijn wanneer 

beide partijen hun verbintenissen inzake 

grondrechten en fundamentele vrijheden 

nakomen; is van mening dat samenwerking 

tussen leden van het maatschappelijk 

middenveld van cruciaal belang zijn, en 

dringt erop aan deze contacten te 

intensiveren; 

20. roept op tot de voortzetting van de 

betrekkingen tussen de EU en Turkije op 

belangrijke terreinen van wederzijds 

belang, en herhaalt dat de dialoog en 

samenwerking moet worden voortgezet en 

gestimuleerd; is van mening dat de 

samenwerking tussen de EU en Turkije 

alleen een investering in stabiliteit en 

welvaart voor zowel Turkije als de EU kan 

zijn wanneer beide partijen hun 

verbintenissen inzake grondrechten en 

fundamentele vrijheden nakomen; is van 

mening dat samenwerking tussen leden van 

het maatschappelijk middenveld van 

cruciaal belang zijn, en dringt erop aan 

deze contacten te intensiveren; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Amendement  11 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is van mening dat versterking van 

de handelsbetrekkingen concrete voordelen 

kan opleveren voor de burgers in Turkije 

en de EU en steunt derhalve, gezien de 

huidige gebrekkige werking van de 

douane-unie, het voorstel van de 

Commissie om onderhandelingen te 

beginnen over het opwaarderen van de 

douane-unie; en herhaalt dat de EU de 

belangrijkste handelspartner van Turkije is 

en dat twee derde van de directe 

buitenlandse investeringen (DBI) in 

Turkije afkomstig is uit lidstaten van de 

EU; onderstreept eveneens het 

economische belang van Turkije als 

groeimarkt voor de EU; acht de 

betrokkenheid van de sociale partners bij 

de onderhandelingen van cruciaal belang; 

doet een beroep op de Commissie om een 

clausule inzake de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden op te nemen in de 

opgewaardeerde douane-unie tussen 

Turkije en de EU, opdat van 

mensenrechten en fundamentele vrijheden 

een basisvoorwaarde wordt gemaakt; 

herinnert eraan dat de douane-unie haar 

volledige potentieel slechts kan bereiken 

als Turkije het aanvullend protocol 

volledig toepast ten aanzien van alle 

lidstaten; neemt kennis van de conclusie 

van de Commissie dat verdere 

22. is van mening dat versterking van 

de handelsbetrekkingen concrete voordelen 

kan opleveren voor de burgers in Turkije 

en de EU; is echter gekant tegen het 

voorstel van de Commissie om 

onderhandelingen te beginnen over het 

opwaarderen van de douane-unie voordat 

de bescherming van de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden in Turkije 

aanzienlijk is verbeterd; en herhaalt dat de 

EU de belangrijkste handelspartner van 

Turkije is en dat twee derde van de directe 

buitenlandse investeringen (DBI) in 

Turkije afkomstig is uit lidstaten van de 

EU; onderstreept eveneens het 

economische belang van Turkije als 

groeimarkt voor de EU; acht de 

betrokkenheid van de sociale partners van 

cruciaal belang; doet een beroep op de 

Commissie om een clausule inzake de 

mensenrechten en fundamentele vrijheden 

op te nemen in elke toekomstige 

opgewaardeerde douane-unie tussen 

Turkije en de EU, opdat van 

mensenrechten en fundamentele vrijheden 

een basisvoorwaarde wordt gemaakt; 

herinnert eraan dat de douane-unie haar 

volledige potentieel slechts kan bereiken 

als Turkije het aanvullend protocol 

volledig toepast ten aanzien van alle 

lidstaten; neemt kennis van de conclusie 
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handelsintegratie met de EU zou worden 

gestimuleerd wanneer Turkije de 

belemmeringen voor de werking van de 

douane-unie zou wegnemen; 

van de Commissie dat verdere 

handelsintegratie met de EU zou worden 

gestimuleerd wanneer Turkije de 

belemmeringen voor de werking van de 

douane-unie zou wegnemen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Amendement  12 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat visumliberalisering 

voor Turkse burgers, met name voor 

zakenlui en voor mensen van Turkse 

afkomst in de EU van groot belang is, en 

de intermenselijke contacten zal 

bevorderen; moedigt de Turkse regering 

aan volledig te voldoen aan de resterende 

criteria, zoals vastgesteld in het 

stappenplan voor visumliberalisering; 

benadrukt dat herziening van zijn 

terrorismebestrijdingswetgeving een 

belangrijke voorwaarde is om grondrechten 

en fundamentele vrijheden te waarborgen 

en dat visumliberalisering alleen mogelijk 

is wanneer aan alle criteria wordt voldaan; 

23. merkt op dat visumliberalisering 

voor Turkse burgers, met name voor 

zakenlui en voor mensen van Turkse 

afkomst in de EU van groot belang is, en 

de intermenselijke contacten zal 

bevorderen; moedigt de Turkse regering 

aan volledig te voldoen aan de resterende 

criteria, zoals vastgesteld in het 

stappenplan voor visumliberalisering; 

benadrukt dat herziening van zijn 

terrorismebestrijdingswetgeving een 

belangrijke voorwaarde is om grondrechten 

en fundamentele vrijheden te waarborgen 

en dat visumliberalisering alleen mogelijk 

is wanneer aan alle criteria wordt 

voldaan;verzoekt alle landen, en met name 

alle EU-lidstaten, geen gevolg te geven 

aan verzoeken tot uitlevering van 

personen die worden beschuldigd van 

banden met de Gülen-beweging; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Amendement  13 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. veroordeelt ten zeerste alle 

terroristische aanslagen die in Turkije zijn 

gepleegd, en schaart zich vastberaden aan 

de zijde van de Turkse bevolking in onze 

gezamenlijke strijd tegen terrorisme; neemt 

kennis van de bilaterale betrekkingen 

tussen EU-lidstaten en Turkije op het 

gebied van samenwerking bij 

terrorismebestrijding inzake "buitenlandse 

strijders"; benadrukt dat nauwe 

samenwerking tussen Europol en de Turkse 

wetshandhavingsinstanties van cruciaal 

belang is voor doeltreffende 

terrorismebestrijding; veroordeelt 

nogmaals dat de Koerdische 

arbeiderspartij (PKK), die al sinds 2002 

op de EU-lijst van terroristische 

organisaties staat vermeld, opnieuw zijn 

toevlucht neemt tot geweld en dringt er bij 

de PKK op aan de wapens neer te leggen 

en hun eisen op vreedzame en legale wijze 

voor het voetlicht te brengen; benadrukt 

dat een vreedzame oplossing van de 

Koerdische kwestie ook van belang is voor 

Turkije's democratische toekomst, en 

alleen kan worden bereikt als alle partijen 

en democratische krachten worden 

betrokken bij het proces; dringt aan op 

hervatting van de onderhandelingen met 

het oog op een allesomvattende en 

duurzame oplossing van d Koerdische 

26. veroordeelt ten zeerste alle 

terroristische aanslagen die in Turkije zijn 

gepleegd, en schaart zich vastberaden aan 

de zijde van de Turkse bevolking in onze 

gezamenlijke strijd tegen terrorisme; neemt 

kennis van de bilaterale betrekkingen 

tussen EU-lidstaten en Turkije op het 

gebied van samenwerking bij 

terrorismebestrijding inzake "buitenlandse 

strijders"; benadrukt dat nauwe 

samenwerking tussen Europol en de Turkse 

wetshandhavingsinstanties van cruciaal 

belang is voor doeltreffende 

terrorismebestrijding; betreurt het ten 

zeerste en keurt het andermaal af dat het 

geweld in het zuidoosten opnieuw is 

opgelaaid en dringt er bij de PKK op aan 

de wapens neer te leggen en hun eisen op 

vreedzame en legale wijze voor het 

voetlicht te brengen; benadrukt dat een 

vreedzame oplossing van de Koerdische 

kwestie ook van belang is voor Turkije's 

democratische toekomst, en alleen kan 

worden bereikt als alle partijen en 

democratische krachten worden betrokken 

bij het proces; dringt aan op hervatting van 

de onderhandelingen met het oog op een 

allesomvattende en duurzame oplossing 

van d Koerdische kwestie; verzoekt de 

lidstaten de wetgeving te handhaven 

betreffende het verbod op het gebruik van 
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kwestie; verzoekt de lidstaten de wetgeving 

te handhaven betreffende het verbod op het 

gebruik van tekens en symbolen van 

organisaties die op de EU-lijst van 

terroristische organisaties staan vermeld; 

tekens en symbolen van organisaties die op 

de EU-lijst van terroristische organisaties 

staan vermeld; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Amendement  14 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. dringt er bij Turkije op aan de 

rechten van de meest kwetsbare groepen en 

van personen die tot minderheden behoren, 

te beschermen; betreurt dat LGBTI-

optochten in Ankara en Istanbul voor het 

tweede opeenvolgende jaar zijn verboden; 

is ernstig bezorgd over geweld op basis van 

geslacht, discriminatie, haatzaaien tegen 

minderheden, haatmisdrijven en 

schendingen van de mensenrechten van 

lesbische, homoseksuele, biseksuele, 

transseksuele en interseksuele personen; 

roept Turkije op passende maatregelen te 

nemen gericht op het voorkomen en 

bestraffen van haatzaaiende uitingen en 

misdrijven gericht tegen minderheden; 

dringt er bij Turkije op aan zijn 

binnenlandse wetgeving te harmoniseren 

met het Verdrag van Istanbul van de Raad 

van Europa, dat het in 2014 heeft 

geratificeerd; is verheugd over de nationale 

strategie en het actieplan van de regering 

voor Roma en roept de Turkse regering op 

van start te gaan met de uitvoering van de 

strategie en een mechanisme voor toezicht 

en evaluatie op te zetten; moedigt de 

autoriteiten aan de belangrijkste 

belemmeringen voor de sociale inclusie 

van Roma weg te nemen; dringt er bij 

Turkije op aan te zorgen voor gelijkheid 

van alle burgers en om de problemen aan te 

17. dringt er bij Turkije op aan de 

rechten van de meest kwetsbare groepen en 

van personen die tot minderheden behoren, 

te beschermen; betreurt dat LGBTI-

optochten in Ankara en Istanbul voor het 

derde opeenvolgende jaar zijn verboden en 

werden getekend door onderdrukking en 

politiegeweld; is ernstig bezorgd over 

geweld op basis van geslacht, 

discriminatie, haatzaaien tegen 

minderheden, haatmisdrijven en 

schendingen van de mensenrechten van 

lesbische, homoseksuele, biseksuele, 

transseksuele en interseksuele personen; 

roept Turkije op passende maatregelen te 

nemen gericht op het voorkomen en 

bestraffen van haatzaaiende uitingen en 

misdrijven gericht tegen minderheden; 

dringt er bij Turkije op aan zijn 

binnenlandse wetgeving te harmoniseren 

met het Verdrag van Istanbul van de Raad 

van Europa, dat het in 2014 heeft 

geratificeerd; is verheugd over de nationale 

strategie en het actieplan van de regering 

voor Roma en roept de Turkse regering op 

van start te gaan met de uitvoering van de 

strategie en een mechanisme voor toezicht 

en evaluatie op te zetten; moedigt de 

autoriteiten aan de belangrijkste 

belemmeringen voor de sociale inclusie 

van Roma weg te nemen; dringt er bij 
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pakken waarmee leden van minderheden 

worden geconfronteerd, met name wat 

onderwijs en eigendomsrechten betreft; 

merkt op dat minderheden, op grond van 

de criteria van Kopenhagen, ook recht 

hebben op openbaar onderwijs in hun 

moedertaal; herinnert eraan dat de resolutie 

van de Parlementaire Assemblee van de 

Raad van Europa over Imbros en Tenedos 

moet worden uitgevoerd en dringt er bij 

Turkije op aan gezinnen die tot een 

minderheid behoren en wensen terug te 

keren naar de eilanden, te helpen; is 

verheugd over de opening van de Griekse 

minderheidsschool op het eiland Imbros, 

hetgeen een positieve stap vormt; 

Turkije op aan te zorgen voor gelijkheid 

van alle burgers en om de problemen aan te 

pakken waarmee leden van minderheden 

worden geconfronteerd, met name wat 

onderwijs en eigendomsrechten betreft; 

merkt op dat minderheden, op grond van 

de criteria van Kopenhagen, ook recht 

hebben op openbaar onderwijs in hun 

moedertaal; herinnert eraan dat de resolutie 

van de Parlementaire Assemblee van de 

Raad van Europa over Imbros en Tenedos 

moet worden uitgevoerd en dringt er bij 

Turkije op aan gezinnen die tot een 

minderheid behoren en wensen terug te 

keren naar de eilanden, te helpen; is 

verheugd over de opening van de Griekse 

minderheidsschool op het eiland Imbros, 

hetgeen een positieve stap vormt; 

Or. en 

 

 


