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28.6.2017 A8-0234/17 

Amendement  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de Russische inmenging in 

Syrië, onder meer in de vorm van steun 

voor het gebruik van chemische wapens 

door het Syrische leger, die het land 

verder destabiliseert en leidt tot een 

stijging van het aantal vluchtelingen dat 

om bescherming verzoekt in Turkije en de 

EU, 

– gezien de instabiele situatie in 

Syrië die leidt tot een stijging van het 

aantal vluchtelingen dat om bescherming 

verzoekt in Turkije en de EU, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Amendement  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. geeft uiting aan zijn ernstige 

bezorgdheid over de voortdurend 

verslechterende situatie in Zuidoost-

Turkije, met name in de gebieden waar de 

avondklok is ingesteld, waar buitensporig 

geweld werd gebruikt en waar alle 

inwoners collectief worden gestraft, en 

waar naar verluidt zo'n 2 000 mensen zijn 

vermoord in het kader van 

veiligheidsoperaties en waar in de periode 

van juli 2015 t/m december 2016 naar 

schatting een half miljoen mensen 

ontheemd is geraakt; merkt op dat de 

plaatselijke aanklagers geweigerd hebben 

onderzoeken in te stellen naar de moorden 

die gepleegd zouden zijn en dat 

onafhankelijke waarnemers de toegang tot 

het gebied is geweigerd; herinnert aan de 

verantwoordelijkheid van de Turkse 

regering met betrekking tot de bescherming 

van alle burgers, ongeacht hun culturele en 

religieuze achtergrond; betreurt de 

wijdverbreide praktijk van onteigening, 

ook van eigendommen van gemeenten en 

kerken, hetgeen een schending vormt van 

de rechten van religieuze minderheden; is 

ervan overtuigd dat een politieke regeling 

13. geeft uiting aan zijn ernstige 

bezorgdheid over de voortdurend 

verslechterende situatie in Zuidoost-

Turkije, met name in de gebieden waar de 

avondklok is ingesteld, waar buitensporig 

geweld werd gebruikt en waar alle 

inwoners collectief worden gestraft, en 

waar naar verluidt zo'n 2 000 mensen zijn 

vermoord in het kader van 

veiligheidsoperaties en waar in de periode 

van juli 2015 t/m december 2016 naar 

schatting een half miljoen mensen 

ontheemd is geraakt; veroordeelt de 

volledige vernietiging van de stad Sur en 

andere kleinere steden in het zuidoosten 

van Turkije; merkt op dat de plaatselijke 

aanklagers geweigerd hebben onderzoeken 

in te stellen naar de moorden die gepleegd 

zouden zijn en dat onafhankelijke 

waarnemers de toegang tot het gebied is 

geweigerd; herinnert aan de 

verantwoordelijkheid van de Turkse 

regering met betrekking tot de bescherming 

van alle burgers, ongeacht hun culturele en 

religieuze achtergrond; betreurt de 

wijdverbreide praktijk van onteigening, 

ook van eigendommen van gemeenten en 
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van de Koerdische kwestie kan zorgen 

voor duurzame stabiliteit en welvaart in het 

gehele gebied en voor Turkije als geheel, 

en roept derhalve beide partijen op terug te 

keren aan de onderhandelingstafel; merkt 

op dat een reeks wetten, waaronder wet 

nr. 6722 betreffende de rechtsbescherming 

van de aan de strijd tegen terroristische 

organisaties deelnemende 

veiligheidsdiensten die op 23 juni 2016 

werd aangenomen, gezorgd heeft voor een 

atmosfeer van "stelselmatige 

straffeloosheid" voor de 

veiligheidsdiensten; 

kerken, hetgeen een schending vormt van 

de rechten van religieuze minderheden; is 

ervan overtuigd dat een politieke regeling 

van de Koerdische kwestie kan zorgen 

voor duurzame stabiliteit en welvaart in het 

gehele gebied en voor Turkije als geheel, 

en roept derhalve beide partijen op terug te 

keren aan de onderhandelingstafel; merkt 

op dat een reeks wetten, waaronder wet 

nr. 6722 betreffende de rechtsbescherming 

van de aan de strijd tegen terroristische 

organisaties deelnemende 

veiligheidsdiensten die op 23 juni 2016 

werd aangenomen, gezorgd heeft voor een 

atmosfeer van "stelselmatige 

straffeloosheid" voor de 

veiligheidsdiensten; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Amendement  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Turkse regering op de 

juridische verbintenissen die zij is 

aangegaan ten aanzien van de bescherming 

van het cultureel erfgoed, te eerbiedigen en 

volledig ten uitvoer te leggen, en meer in 

het bijzonder Grieks, Armeens, Assyrisch 

en ander erfgoed dat in de vorige eeuw is 

vernietigd of vernield, te goeder trouw en 

duidelijk in kaart te brengen; dringt er bij 

Turkije op aan het Unesco-verdrag van 

2005 betreffende de bescherming en de 

bevordering van de diversiteit van 

cultuuruitingen te ratificeren; roept Turkije 

op samen te werken met de relevante 

internationale organisaties, met name de 

Raad van Europa, teneinde de illegale 

handel in en de opzettelijke vernieling van 

het culturele erfgoed te bestrijden; 

18. roept de Turkse regering op de 

juridische verbintenissen die zij is 

aangegaan ten aanzien van de bescherming 

van het cultureel erfgoed, te eerbiedigen en 

volledig ten uitvoer te leggen, en meer in 

het bijzonder Grieks, Armeens, Assyrisch 

en ander erfgoed dat in de vorige eeuw is 

vernietigd of vernield, te goeder trouw en 

duidelijk in kaart te brengen; roept de 

Turkse autoriteiten op het historische en 

culturele karakter van culturele en 

religieuze monumenten en symbolen te 

eerbiedigen, met name monumenten en 

symbolen die als Unesco-

werelderfgoedgebieden zijn aangemerkt, 

en zich te onthouden van acties die erop 

gericht zijn dit historische en culturele 

karakter aan te tasten; betreurt de 

herhaaldelijke, polariserende en 

provocatieve praktijken die ten doel 

hebben het historische, culturele en 

religieuze karakter van de in de Unesco-

werelderfgoedlijst opgenomen Hagia 

Sophia te veranderen en deze tot moskee 

te transformeren door er koranlezingen 

en gebedsbijeenkomsten te houden; dringt 

er bij Turkije op aan het Unesco-verdrag 
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van 2005 betreffende de bescherming en de 

bevordering van de diversiteit van 

cultuuruitingen te ratificeren; roept Turkije 

op samen te werken met de relevante 

internationale organisaties, met name de 

Raad van Europa, teneinde de illegale 

handel in en de opzettelijke vernieling van 

het culturele erfgoed te bestrijden; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Amendement  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. roept Turkije op zijn buitenlands 

beleid verder af te stemmen op dat van de 

EU; roept op tot nauwere samenwerking 

en coördinatie bij uitdagingen op het 

gebied van buitenlands beleid tussen de 

EU en Turkije; is van mening dat de 

Turkse minister van Buitenlandse Zaken 

uitgenodigd dient te worden op 

bijeenkomsten van de Raad in verband 

met buitenlandse zaken, en per geval te 

beoordelen wanneer dat relevant is; 

beveelt aan dat de Raad de Turkse 

regering uitnodigt voor een topconferentie 

om de huidige EU-Turkse betrekkingen te 

bespreken; 

Schrappen 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-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 

22. herinnert eraan dat de 

onderhandelingen voor de opwaardering 
van de douane-unie alleen kunnen 

beginnen wanneer Turkije al zijn 

verplichtingen uit hoofde van de 

bestaande douane-unie volledig ten 

uitvoer legt; benadrukt dat Turkije nog 

steeds geen Cypriotische schepen toelaat 

in de Turkse havens en het aan de 

overeenkomst van Ankara gehechte 

aanvullend protocol niet toepast op 

Cyprus; 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 

geval van een opwaardering van de 
douane-unie tussen Turkije en de EU, 

opdat van mensenrechten en fundamentele 
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als Turkije het aanvullend protocol 

volledig toepast ten aanzien van alle 

lidstaten; neemt kennis van de conclusie 

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; 

vrijheden een basisvoorwaarde wordt 

gemaakt; neemt kennis van de conclusie 

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 A8-0234/22 

Amendement  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-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; 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; 

onderstreept dat visumliberalisering 

alleen zal doorgaan wanneer Turkije 

volledig en op niet-discriminerende wijze 

voldoet aan alle in het stappenplan voor 

visumliberalisering opgenomen criteria en 

alle verplichtingen ten aanzien van alle 

lidstaten nakomt;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Amendement  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over 

het feit dat de Gemengde Parlementaire 

Commissie EU-Turkije wegens 

onvoldoende samenwerking van de zijde 

van de Turkse leden niet functioneert 

volgens haar reglement; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Amendement  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-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 

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 alle 

vormen van geweld en 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;  
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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 tekens en symbolen van 

organisaties die op de EU-lijst van 

terroristische organisaties staan vermeld; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Amendement  25 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. herhaalt zijn verzoek aan Turkije 

om een begin te maken met de 

terugtrekking van zijn troepen van Cyprus, 

het verzegelde gebied Famagusta over te 

dragen aan de VN in overeenstemming met 

resolutie 550 (van 1984) van de VN-

Veiligheidsraad, en af te zien van acties die 

de demografische balans op het eiland 

wijzigen met zijn beleid van illegale 

nederzettingen; wijst erop dat de 

tenuitvoerlegging van het EU-acquis na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst in 

de toekomstige Turks-Cypriotische 

constituerende staat reeds goed voorbereid 

moet zijn; erkent in dit opzicht de 

ononderbroken werkzaamheden van het 

onder de twee gemeenschappen 

ressorterende ad-hoccomité inzake de 

voorbereidende werkzaamheden door de 

EU; verbindt zich ertoe zijn inspanningen 

voor samenwerking met de Turks-

Cyprioten aan de voorbereiding van de 

volledige integratie in de EU te 

intensiveren, en dringt er bij de 

Commissie op aan hetzelfde te doen; prijst 

het belangrijke werk van het Comité 

vermiste personen (CMP) dat zich richt op 

33. herhaalt zijn verzoek aan Turkije 

om een begin te maken met de 

terugtrekking van zijn troepen van Cyprus, 

het verzegelde gebied Famagusta over te 

dragen aan de VN in overeenstemming met 

resolutie 550 (van 1984) van de VN-

Veiligheidsraad, en af te zien van acties die 

de demografische balans op het eiland 

wijzigen met zijn beleid van illegale 

nederzettingen; wijst erop dat de 

tenuitvoerlegging van het EU-acquis na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst in 

de toekomstige Turks-Cypriotische 

constituerende staat reeds goed voorbereid 

moet zijn; erkent in dit opzicht de 

voortzetting van de werkzaamheden van 

het onder de twee gemeenschappen 

ressorterende ad-hoccomité inzake de 

voorbereidende werkzaamheden door de 

EU; prijst het belangrijke werk van het 

Comité vermiste personen (CMP) dat zich 

richt op zowel Turks-Cypriotische als 

Grieks-Cypriotische vermiste personen, en 

juicht het toe dat het CMP volledige 

toegang heeft tot alle relevante locaties, 

met inbegrip van militaire domeinen; 

dringt er bij Turkije op aan het CMP te 
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zowel Turks-Cypriotische als Grieks-

Cypriotische vermiste personen, en juicht 

het toe dat het CMP volledige toegang 

heeft tot alle relevante locaties, met 

inbegrip van militaire domeinen; dringt er 

bij Turkije op aan het CMP te assisteren 

door informatie uit zijn militaire archieven 

beschikbaar te stellen; dringt erop aan 

bijzondere aandacht te verlenen aan het 

werk dat gedaan wordt door het CMP en is 

in dit verband verheugd over de benoeming 

van een vaste rapporteur van het Europees 

Parlement over vermiste personen; 

assisteren door informatie uit zijn militaire 

archieven beschikbaar te stellen; dringt 

erop aan bijzondere aandacht te verlenen 

aan het werk dat gedaan wordt door het 

CMP en is in dit verband verheugd over de 

benoeming van een vaste rapporteur van 

het Europees Parlement over vermiste 

personen; 

Or. en 

 

 


