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6.3.2019 A8-0091/5

Amendement 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt het optreden van de Turkse 
regering tegen Turkse burgers in derde 
landen, waaronder gevallen van 
intimidatie, ontvoeringen en geheime 
surveillance, evenals de invoering van 
meldpunten waarmee mensen worden 
aangemoedigd andere burgers aan te geven 
bij de overheid; maakt zich ernstig zorgen 
over de door de Turkse autoriteiten in hun 
verklaring van 16 juli 2018 bevestigde 
illegale ontvoering en uitlevering van 101 
Turkse staatsburgers uit 18 landen; dringt 
er bij de EU-lidstaten op aan 
uitleveringsverzoeken van Turkije op 
transparante wijze te behandelen, waarbij 
gerechtelijke procedures gevolgd moeten 
worden die volledig in overeenstemming 
zijn met internationale 
mensenrechtennormen; herhaalt dat 
aanhoudingsbevelen van Interpol niet 
mogen worden misbruikt tegen Turkse 
dissidenten, mensenrechtenverdedigers, 
journalisten en mensen die kritisch zijn op 
de regering, zoals Can Dündar, die 
genomineerd was voor de Sacharovprijs;

3. betreurt het optreden van de Turkse 
regering tegen Turkse burgers in derde 
landen, waaronder gevallen van 
intimidatie, ontvoeringen en geheime 
surveillance, evenals de invoering van 
meldpunten waarmee mensen worden 
aangemoedigd andere burgers aan te geven 
bij de overheid; is bezorgd over het feit dat 
de Turkse regering heeft voorgesteld een 
beloning te geven voor de terugkeer van 
Turkse burgers aan wie in de Europese 
Unie de vluchtelingenstatus is toegekend 
en die in de lidstaten wonen; maakt zich 
ernstig zorgen over de door de Turkse 
autoriteiten in hun verklaring van 16 juli 
2018 bevestigde illegale ontvoering en 
uitlevering van 101 Turkse staatsburgers 
uit 18 landen; dringt er bij de EU-lidstaten 
op aan uitleveringsverzoeken van Turkije 
op transparante wijze te behandelen, 
waarbij gerechtelijke procedures gevolgd 
moeten worden die volledig in 
overeenstemming zijn met internationale 
mensenrechtennormen; herhaalt dat 
aanhoudingsbevelen van Interpol niet 
mogen worden misbruikt tegen Turkse 
dissidenten, mensenrechtenverdedigers, 
journalisten en mensen die kritisch zijn op 
de regering, zoals Can Dündar, die 
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genomineerd was voor de Sacharovprijs;

Or. en



AM\1178872NL.docx PE635.399v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0091/6

Amendement 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. 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 te goeder trouw een 
omvattende inventaris te maken van het 
Grieks, Armeens, Assyrisch en ander 
erfgoed dat in de vorige eeuw is vernietigd 
of vernield; 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 cultureel 
erfgoed te bestrijden;

13. 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 te goeder trouw een 
omvattende inventaris te maken van het 
Grieks, Armeens, Assyrisch en ander 
erfgoed dat in de vorige eeuw is vernietigd 
of vernield; verzet zich in deze context 
tegen alle extreme ideeën om het uitzicht 
van het historisch-religieuze monument 
Hagia Sophia te veranderen en deze tot 
moskee om te vormen; 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 
cultureel erfgoed te bestrijden;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Amendement 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is zeer bezorgd over de situatie in 
het zuidoosten van Turkije en de ernstige 
beschuldigingen van 
mensenrechtenschendingen, buitensporig 
geweld, martelingen en zware beperking 
van het recht op vrijheid van mening en 
meningsuiting en van politieke participatie 
in het zuidoosten, met name sinds de 
ineenstorting van de vredesbesprekingen 
met de Koerden in 2015, zoals 
gedocumenteerd door het Hoge 
Commissariaat van de Verenigde Naties 
voor mensenrechten en 
mensenrechtenverdedigers in Turkije; 
veroordeelt nogmaals krachtig het feit dat 
de Koerdische arbeiderspartij (PKK), die 
al sinds 2002 op de EU-lijst van 
terroristische organisaties staat, opnieuw 
zijn toevlucht neemt tot geweld; benadrukt 
dat dringend een geloofwaardig politiek 
proces op gang moet worden gebracht om 
tot een vreedzame oplossing van de 
Koerdische kwestie te komen; roept 
Turkije op ernstige beschuldigingen van 
mensenrechtenschendingen en moorden 
onmiddellijk te onderzoeken en 
internationale waarnemers toe te staan op 
onafhankelijke wijze toezicht te houden; 
maakt zich zorgen over de verwoesting van 

14. is zeer bezorgd over de situatie in 
het zuidoosten van Turkije en de ernstige 
beschuldigingen van 
mensenrechtenschendingen, buitensporig 
geweld, martelingen en zware beperking 
van het recht op vrijheid van mening en 
meningsuiting en van politieke participatie 
in het zuidoosten, met name sinds de 
ineenstorting van de vredesbesprekingen 
met de Koerden in 2015, zoals 
gedocumenteerd door het Hoge 
Commissariaat van de Verenigde Naties 
voor mensenrechten en 
mensenrechtenverdedigers in Turkije; 
benadrukt dat de opname van de PKK op 
de EU-lijst van terroristische organisaties 
een obstakel vormt op de weg naar vrede, 
dialoog en onderhandelingen en het 
eveneens gemakkelijker maakt om de 
mensenrechten te schenden; verzoekt de 
Raad derhalve de lijst te herzien en de 
PKK van de lijst van terroristische 
organisaties te schrappen, met name 
rekening houdend met het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 15 november 2018, waarbij de 
opname van de PKK op de lijst van 
terroristische organisaties van de Raad 
van de Europese Unie van 2014 tot 2017 
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historisch erfgoed in het zuidoosten, 
waaronder het oude district Sur in 
Diyarbakir dat op de werelderfgoedlijst van 
Unesco staat, hetgeen het behoud van de 
Koerdische identiteit en cultuur in Turkije 
bedreigt;

wordt geschrapt en geannuleerd; verzoekt 
de Turkse autoriteiten om opnieuw 
gesprekken te starten met de PKK-leiders 
om te komen tot een vreedzame oplossing 
van de Koerdische kwestie; benadrukt dat 
dringend een geloofwaardig politiek proces 
op gang moet worden gebracht om tot een 
vreedzame oplossing van de Koerdische 
kwestie te komen; roept Turkije op ernstige 
beschuldigingen van 
mensenrechtenschendingen en moorden 
onmiddellijk te onderzoeken en 
internationale waarnemers toe te staan op 
onafhankelijke wijze toezicht te houden; 
maakt zich zorgen over de verwoesting van 
historisch erfgoed in het zuidoosten, 
waaronder het oude district Sur in 
Diyarbakir dat op de werelderfgoedlijst van 
Unesco staat, hetgeen het behoud van de 
Koerdische identiteit en cultuur in Turkije 
bedreigt;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Amendement 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt, rekening houdend met al 
het bovenstaande, de Commissie en de 
Raad van de Europese Unie om in 
overeenstemming met het 
onderhandelingskader de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
formeel op te schorten; blijft zich echter 
inzetten voor een democratische en 
politieke dialoog met Turkije; verzoekt de 
Commissie om de middelen die momenteel 
in het kader van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II en het 
toekomstige IPA III) beschikbaar zijn te 
gebruiken om, via een specifieke 
enveloppe die rechtstreeks door de EU 
wordt beheerd, het maatschappelijk 
middenveld van Turkije, 
mensenrechtenverdedigers en 
journalisten te ondersteunen, en om meer 
mogelijkheden te creëren voor 
interpersoonlijke contacten, academische 
dialoog, toegang voor Turkse studenten 
tot Europese universiteiten en 
mediaplatformen voor journalisten, met 
het doel om democratische waarden en 
beginselen, de mensenrechten en de 
rechtsstaat te beschermen en bevorderen;  
verwacht dat de relatie tussen Turkije en 
de EU opnieuw wordt vormgegeven en er 

21. verzoekt, rekening houdend met al 
het bovenstaande, de Commissie en de 
Raad van de Europese Unie om in 
overeenstemming met het 
onderhandelingskader de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
te bevriezen; blijft zich echter inzetten voor 
een democratische en politieke dialoog met 
Turkije; benadrukt dat in het kader van alle 
politieke betrekkingen tussen de EU en 
Turkije voorwaarden moeten worden 
gesteld inzake de eerbiediging van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten;
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een effectief partnerschap tot stand wordt 
gebracht, een en ander onverminderd 
artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie; benadrukt dat in het kader 
van alle politieke betrekkingen tussen de 
EU en Turkije voorwaarden moeten 
worden gesteld inzake de eerbiediging van 
de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Amendement 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat het EU-
toetredingsproces in het begin weliswaar 
een sterke motivatie was voor 
hervormingen in Turkije, maar dat er de 
afgelopen jaren een sterke achteruitgang is 
opgetreden op het gebied van de rechtsstaat 
en de mensenrechten; herinnert eraan dat 
het Parlement herhaaldelijk heeft 
verzocht om de opening van 
onderhandelingen over hoofdstuk 23 
inzake de rechterlijke macht en de 
grondrechten en hoofdstuk 24 inzake 
justitie, vrijheid en veiligheid, namelijk 
toen de Turkse regering de toezegging 
had gedaan grondige hervormingen door 
te zullen voeren; betreurt ten zeerste dat 
de toetredingsinstrumenten vanwege een 
aanhoudende impasse in de Raad niet ten 
volle konden worden benut;

22. merkt op dat het EU-
toetredingsproces in het begin weliswaar 
een sterke motivatie was voor 
hervormingen in Turkije, maar dat er de 
afgelopen jaren een sterke achteruitgang is 
opgetreden op het gebied van de rechtsstaat 
en de mensenrechten;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Amendement 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. beklemtoont dat de modernisering 
van de douane-unie ervoor kan dat de 
reeds hechte banden tussen Turkije en de 
Europese Unie verder versterkt worden en 
dat Turkije op economisch vlak met de 
EU verbonden blijft; is derhalve van 
mening dat de mogelijkheid om de douane-
unie van 1995 tussen de EU en Turkije te 
moderniseren en op te waarderen open 
moet worden gehouden, zodat ook de 
landbouw, de dienstverlening en 
overheidsopdrachten, gebieden die er nu 
nog buitenvallen, in de douane-unie 
kunnen worden opgenomen; herinnert 
eraan dat Turkije de op vier na grootste 
handelspartner is van de EU, dat de EU de 
belangrijkste handelspartner is van Turkije, 
dat twee derde van de directe buitenlandse 
investeringen (DBI) in Turkije afkomstig is 
van EU-lidstaten en dat Turkije voor de EU 
een belangrijke groeimarkt is;   is van 
mening dat de opwaardering van de 
douane-unie goede mogelijkheden kan 
bieden om voorwaarden te stellen op het 
gebied van de democratie, positieve druk 
uit te oefenen en een stappenplan te 
introduceren waarbij de opwaardering van 
de douane-unie hand in hand gaat met 
concrete verbeteringen door Turkije op het 

23. is derhalve van mening dat de 
mogelijkheid om de douane-unie van 1995 
tussen de EU en Turkije te moderniseren 
en op te waarderen open moet worden 
gehouden, herinnert eraan dat Turkije de 
op vier na grootste handelspartner is van de 
EU, dat de EU de belangrijkste 
handelspartner is van Turkije, dat twee 
derde van de directe buitenlandse 
investeringen (DBI) in Turkije afkomstig is 
van EU-lidstaten en dat Turkije voor de EU 
een belangrijke groeimarkt is; is van 
mening dat de opwaardering kan worden 
overwogen op voorwaarde dat Turkije in 
de eerste plaats zijn verplichtingen uit 
hoofde van de huidige douane-
unieovereenkomst tussen de EU en 
Turkije volledig en zonder discriminatie 
uitvoert; meent dat zodra deze stap is 
ondernomen, de opwaardering goede 
mogelijkheden kan bieden om 
voorwaarden te stellen op het gebied van 
de democratie, positieve druk uit te 
oefenen en een stappenplan te introduceren 
waarbij de opwaardering van de douane-
unie hand in hand gaat met concrete 
verbeteringen door Turkije op het gebied 
van hervormingen die de volledige 
naleving van de criteria van Kopenhagen 
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gebied van hervormingen met betrekking 
tot de democratie, mensenrechten, 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, 
en met concrete stappen in de richting van 
een open samenleving waar 
maatschappelijke organisaties en 
pluralisme de ruimte krijgen; is voorts van 
mening dat de opwaardering van de 
douane-unie een belangrijke kans zou 
bieden voor een beleidsdialoog over 
sociaal en ecologisch duurzame 
economische ontwikkeling, 
klimaatverandering en arbeidsrechten in 
Turkije; verzoekt de Commissie 
voorbereidingen te starten voor de 
opwaardering van de douane-unie zodra de 
Turkse regering aangeeft bereid te zijn tot 
ingrijpende hervormingen; doet een beroep 
op de Commissie om in het kader van de 
opgewaardeerde douane-unie een clausule 
inzake de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden vast te stellen, zodat de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden in dit kader een 
basisvoorwaarde wordt;  herinnert eraan 
dat de huidige douane-unie haar volledige 
potentieel slechts kan bereiken indien 
Turkije het aanvullend protocol volledig 
toepast ten aanzien van alle lidstaten;

met betrekking tot de democratie, 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en 
de rechtsstaat versterken, in de richting van 
een open samenleving waar 
maatschappelijke organisaties en 
pluralisme de ruimte krijgen; is voorts van 
mening dat de opwaardering van de 
douane-unie een belangrijke kans zou 
bieden voor een beleidsdialoog over 
sociaal en ecologisch duurzame 
economische ontwikkeling, 
klimaatverandering en arbeidsrechten in 
Turkije; verzoekt de Commissie 
voorbereidingen te starten voor de 
opwaardering van de douane-unie zodra de 
Turkse regering aangeeft bereid te zijn tot 
ingrijpende hervormingen; doet een beroep 
op de Commissie om in het kader van de 
opgewaardeerde douane-unie een clausule 
inzake de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden vast te stellen, zodat de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden in dit kader een 
basisvoorwaarde wordt; herinnert eraan dat 
de huidige douane-unie haar volledige 
potentieel slechts kan bereiken indien 
Turkije het aanvullend protocol volledig 
toepast ten aanzien van alle lidstaten;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Amendement 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. merkt op dat visumliberalisering 
voor Turkse burgers, met name voor 
studenten, academici, vertegenwoordigers 
van bedrijven en mensen met 
familiebanden in EU-lidstaten erg 
belangrijk is; spoort de Turkse regering 
ertoe aan volledig te voldoen aan de 72 
criteria die zijn vastgesteld in het 
stappenplan voor visumliberalisering; 
benadrukt dat herziening van de Turkse 
antiterrorismewetgeving een belangrijke 
voorwaarde is om de eerbiediging van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden te 
waarborgen; spoort Turkije ertoe aan de 
nodige inspanningen te leveren om aan de 
resterende criteria te voldoen; benadrukt 
dat visumliberalisering alleen mogelijk is 
wanneer volledig, effectief en op niet-
discriminatoire wijze aan alle criteria wordt 
voldaan;

26. merkt op dat visumliberalisering 
voor Turkse burgers, met name voor 
studenten, academici, vertegenwoordigers 
van bedrijven en mensen met 
familiebanden in EU-lidstaten erg 
belangrijk is; herinnert eraan dat de 
visumliberaliseringsregeling geen afbreuk 
mag doen aan de rechten van Turkse 
onderdanen, en met name van degenen 
die asiel aanvragen in Europa, en 
evenmin afhankelijk mag worden 
gemaakt van strengere grenscontroles of 
overnameovereenkomsten, maar een doel 
op zich moet vormen om het universele 
recht van vrij verkeer, zoals 
voorgeschreven door het internationale 
recht, te verwezenlijken; spoort de Turkse 
regering ertoe aan volledig te voldoen aan 
de 72 criteria die zijn vastgesteld in het 
stappenplan voor visumliberalisering; 
benadrukt dat herziening van de Turkse 
antiterrorismewetgeving een belangrijke 
voorwaarde is om de eerbiediging van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden te 
waarborgen; spoort Turkije ertoe aan de 
nodige inspanningen te leveren om aan de 
resterende criteria te voldoen; benadrukt 
dat visumliberalisering alleen mogelijk is 
wanneer , effectief en op niet-
discriminatoire wijze ten aanzien van alle 
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lidstaten aan alle criteria wordt voldaan;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Amendement 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herinnert aan de belangrijke rol die 
Turkije speelt bij de aanpak van de 
migratiecrisis als gevolg van de oorlog in 
Syrië; is van mening dat Turkije en zijn 
bevolking grote gastvrijheid hebben 
getoond door onderdak te bieden aan meer 
dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen; 
onderstreept dat ongeveer één miljoen 
Syrische kinderen in Turkije de 
schoolleeftijd hebben en dat 60 % daarvan 
is ingeschreven in Turkse scholen; neemt 
nota van de Verklaring EU-Turkije van 
18 maart 2016; dringt er bij Turkije op aan 
het beginsel van non-refoulement te 
eerbiedigen; betreurt dat de EU in het 
kader van het Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) 2011/2012 de 
verwerving van gepantserde Cobra II-
bewakingsvoertuigen heeft gefinancierd, 
en roept de Commissie op nauwlettend 
toezicht te houden op het gebruik van 
apparatuur die is gekocht met behulp van 
(mede)financiering in het kader van EU-
programma's, en de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
non-refoulement, met name langs de 
Syrische grens; roept de EU en haar 
lidstaten op om hun beloften met 
betrekking tot grootschalige hervestiging 
na te komen en te zorgen voor voldoende 

27. herinnert aan de belangrijke rol die 
Turkije speelt bij de aanpak van de 
uitdagingen in verband met personen die 
internationale bescherming behoeven als 
gevolg van de oorlog in Syrië; is van 
mening dat Turkije en zijn bevolking grote 
gastvrijheid hebben getoond door onderdak 
te bieden aan meer dan 3,5 miljoen 
Syrische vluchtelingen; onderstreept dat 
ongeveer één miljoen Syrische kinderen in 
Turkije de schoolleeftijd hebben en dat 
60 % daarvan is ingeschreven in Turkse 
scholen; verwerpt de Verklaring EU-
Turkije van 18 maart 2016; dringt er bij 
Turkije op aan het beginsel van non-
refoulement te eerbiedigen; betreurt dat de 
EU in het kader van het Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) 2011/2012 de 
verwerving van gepantserde Cobra II-
bewakingsvoertuigen heeft gefinancierd, 
en roept de Commissie op nauwlettend 
toezicht te houden op het gebruik van 
apparatuur die is gekocht met behulp van 
(mede)financiering in het kader van EU-
programma's, en de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
non-refoulement, met name langs de 
Syrische grens; roept de EU en haar 
lidstaten op om hun beloften met 
betrekking tot grootschalige hervestiging 
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financiële middelen voor de 
langetermijnondersteuning van Syrische 
vluchtelingen in Turkije; erkent het 
Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer van 2018 waarin zij pleit voor 
grotere efficiëntie en meer transparantie bij 
de toewijzing en verdeling van 
financiering;  wijst op de toenemende 
onzekerheid voor Syrische vluchtelingen 
over hun tijdelijke bescherming in Turkije 
en hun toekomst aldaar, en verzoekt 
Turkije na te denken over manieren om in 
wijken waar veel Syrische vluchtelingen 
wonen meer sociale cohesie te creëren, en 
ervoor te zorgen dat zij op de lange termijn 
op socio-economisch en cultureel vlak een 
plek krijgen in de Turkse samenleving en 
daadwerkelijk naar behoren toegang 
krijgen tot onderwijs en 
beroepsopleidingen; verzoekt de 
Commissie waakzaam te blijven en te 
waarborgen dat bij de inzet van EU-
middelen de rechten van vluchtelingen naar 
behoren worden gewaarborgd en dat actie 
wordt ondernomen om kinderarbeid, 
seksuele uitbuiting van kinderen en andere 
mensenrechtenschendingen te voorkomen;

na te komen en te zorgen voor voldoende 
financiële middelen voor de 
langetermijnondersteuning van Syrische 
vluchtelingen in Turkije; erkent het 
Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer van 2018 waarin zij pleit voor 
grotere efficiëntie en meer transparantie bij 
de toewijzing en verdeling van 
financiering; wijst op de toenemende 
onzekerheid voor Syrische vluchtelingen 
over hun tijdelijke bescherming in Turkije 
en hun toekomst aldaar, en verzoekt 
Turkije na te denken over manieren om in 
wijken waar veel Syrische vluchtelingen 
wonen meer sociale cohesie te creëren, en 
ervoor te zorgen dat zij op de lange termijn 
op socio-economisch en cultureel vlak een 
plek krijgen in de Turkse samenleving en 
daadwerkelijk naar behoren toegang 
krijgen tot onderwijs en 
beroepsopleidingen; verzoekt de 
Commissie waakzaam te blijven en te 
waarborgen dat bij de inzet van EU-
middelen de rechten van vluchtelingen naar 
behoren worden gewaarborgd en dat actie 
wordt ondernomen om kinderarbeid, 
seksuele uitbuiting van kinderen en andere 
mensenrechtenschendingen te voorkomen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Amendement 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat het zowel voor de EU 
en haar lidstaten als voor Turkije 
belangrijk is om een goede dialoog en een 
nauwe samenwerking te onderhouden 
inzake buitenlands beleid en 
veiligheidskwesties; pleit voor 
samenwerking en verdere onderlinge 
afstemming op het gebied van buitenlands 
beleid, defensie en veiligheidskwesties, 
met inbegrip van samenwerking op het 
vlak van terrorismebestrijding;  herinnert 
eraan dat Turkije reeds lang lid is van het 
NAVO-bondgenootschap, en dat de 
geostrategische ligging van het land van 
groot belang is voor het behoud van de 
regionale en Europese veiligheid; merkt 
op dat de EU en Turkije in het kader van 
de NAVO blijven samenwerken bij 
kwesties van (militair) strategisch belang; 
verzoekt Turkije daarom om zijn 
samenwerking met EU-lidstaten die lid 
zijn van de NAVO voort te zetten uit 
hoofde van het lopende 
samenwerkingsprogramma van de NAVO 
met niet-EU-lidstaten;

Schrappen

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Amendement 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. herinnert aan het belang van goede 
nabuurbetrekkingen; roept Turkije in dit 
verband op meer inspanningen te leveren 
om een oplossing te vinden voor de 
openstaande bilaterale vraagstukken, met 
inbegrip van niet nagekomen wettelijke 
verplichtingen en onbeslechte geschillen 
over land- en zeegrenzen en het luchtruim 
met zijn naaste buren, overeenkomstig de 
bepalingen van het VN-handvest en het 
internationaal recht; herhaalt zijn verzoek 
aan de Turkse regering om het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee (Unclos) te ondertekenen en te 
ratificeren; dringt er bij de Turkse regering 
op aan om een einde te maken aan de 
herhaaldelijke schendingen van het Griekse 
luchtruim en de Griekse territoriale 
wateren, en de territoriale integriteit en 
soevereiniteit van al zijn buurlanden te 
eerbiedigen; betreurt dat het door de 
Turkse Grote Nationale Vergadering 
afgekondigde casus belli-dreigement tegen 
Griekenland nog altijd niet is ingetrokken;

30. herinnert aan het belang van goede 
nabuurbetrekkingen; roept Turkije in dit 
verband op meer inspanningen te leveren 
om een oplossing te vinden voor de 
openstaande bilaterale vraagstukken, met 
inbegrip van niet nagekomen wettelijke 
verplichtingen en onbeslechte geschillen 
over land- en zeegrenzen en het luchtruim 
met zijn naaste buren, overeenkomstig de 
bepalingen van het VN-handvest en het 
internationaal recht; herhaalt zijn verzoek 
aan de Turkse regering om het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee (Unclos) te ondertekenen en te 
ratificeren; dringt er bij de Turkse regering 
op aan om een einde te maken aan de 
herhaaldelijke schendingen van het Griekse 
luchtruim en de Griekse territoriale 
wateren, en de territoriale integriteit en 
soevereiniteit van al zijn buurlanden te 
eerbiedigen; herinnert eraan dat 
Griekenland volgens het Unclos gebruik 
kan maken van het recht om zijn 
territoriale wateren uit te breiden tot 12 
zeemijl wanneer het dat wenst; betreurt 
dat het door de Turkse Grote Nationale 
Vergadering afgekondigde casus belli-
dreigement tegen Griekenland nog altijd 
niet is ingetrokken;
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Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Amendement 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Commissieverslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de inspanningen 
onder toezicht van de VN om de 
onderhandelingen over de hereniging van 
Cyprus te hervatten; geeft opnieuw blijk 
van zijn steun voor een billijke, 
allesomvattende en haalbare regeling die 
gebaseerd is op een federatie bestaande uit 
twee gemeenschappen en twee zones, met 
één enkele internationale 
rechtspersoonlijkheid, één soevereiniteit, 
één burgerschap en politieke 
gelijkwaardigheid tussen de twee 
gemeenschappen, als bedoeld in de 
relevante resoluties van de VN-
Veiligheidsraad, in overeenstemming met 
het internationaal recht en het EU-acquis, 
en op basis van de beginselen waarop de 
Unie is gegrondvest; wijst op het door de 
secretaris-generaal van de VN voorgestelde 
kader, en zijn oproep om de 
onderhandelingen te hervatten en voort te 
bouwen op de overeenkomsten die reeds 
werden bereikt in 2017; verzoekt de EU en 
haar lidstaten om zich actiever op te stellen 
om de onderhandelingen tot een goed einde 
te brengen; herhaalt zijn verzoek aan alle 
betrokken partijen, met name Turkije, om 
zich te engageren voor en bij te dragen aan 
een alomvattende regeling; verzoekt 

31. is ingenomen met de inspanningen 
onder toezicht van de VN om de 
onderhandelingen over de hereniging van 
Cyprus te hervatten; geeft opnieuw blijk 
van zijn steun voor een billijke, 
allesomvattende en haalbare regeling die 
gebaseerd is op een federatie bestaande uit 
twee gemeenschappen en twee zones, met 
één enkele internationale 
rechtspersoonlijkheid, één soevereiniteit, 
één burgerschap en politieke 
gelijkwaardigheid tussen de twee 
gemeenschappen, als bedoeld in de 
relevante resoluties van de VN-
Veiligheidsraad, in overeenstemming met 
het internationaal recht en het EU-acquis, 
en op basis van de beginselen waarop de 
Unie is gegrondvest; wijst op het door de 
secretaris-generaal van de VN voorgestelde 
kader, dat onder meer voorziet in de 
beëindiging van het Garantieverdrag en 
van elk eenzijdig recht op interventie en in 
de snelle terugtrekking van alle 
bezettingstroepen, en op zijn oproep om de 
onderhandelingen te hervatten en voort te 
bouwen op de overeenkomsten die reeds 
werden bereikt in 2017; verzoekt de EU en 
haar lidstaten om zich actiever op te stellen 
om de onderhandelingen tot een goed einde 
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Turkije een begin te maken met de 
terugtrekking van zijn troepen van Cyprus, 
het afgegrendelde gebied rond Famagusta 
over te dragen aan de VN in 
overeenstemming met resolutie 550 van de 
VN-Veiligheidsraad, en af te zien van 
acties waarmee de demografische balans 
op het eiland wordt gewijzigd, zoals het 
bouwen van illegale nederzettingen; 
benadrukt het belang van de 
tenuitvoerlegging van het EU-acquis op het 
gehele eiland; neemt in dit verband kennis 
van de voortzetting van de werkzaamheden 
van het onder de twee gemeenschappen 
ressorterende ad-hoccomité inzake de 
voorbereidingen voor de toetreding tot de 
EU; verbindt zich ertoe om de Turks-
Cypriotische gemeenschap meer te 
betrekken bij de voorbereidingen voor de 
volledige integratie van Cyprus in de EU 
na de beslechting van de Cyprische 
kwestie, en dringt er bij de Commissie op 
aan hetzelfde te doen; prijst het belangrijke 
werk van het onder de twee 
gemeenschappen ressorterende 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 assisteren 
door informatie uit zijn militaire archieven 
beschikbaar te stellen; erkent het recht van 
de Republiek Cyprus om bilaterale 
overeenkomsten aan te gaan inzake haar 
exclusieve economische zone; herhaalt zijn 
verzoek aan Turkije om de soevereine 
rechten van alle lidstaten volledig te 
eerbiedigen, met inbegrip van de rechten in 
verband met de zoektocht naar en de 
exploitatie van natuurlijke rijkdommen, in 
overeenstemming met het EU-acquis en het 
internationaal recht; dringt er bij Turkije op 
aan zich in te zetten voor de vreedzame 
beslechting van geschillen, en af te zien 
van dreigingen of acties die negatieve 
gevolgen zouden kunnen hebben voor de 

te brengen; herhaalt zijn verzoek aan alle 
betrokken partijen, met name Turkije, om 
zich te engageren voor en bij te dragen aan 
een alomvattende regeling; verzoekt 
Turkije een begin te maken met de 
terugtrekking van zijn troepen van Cyprus, 
het afgegrendelde gebied rond Famagusta 
over te dragen aan de VN in 
overeenstemming met resolutie 550 van de 
VN-Veiligheidsraad, en af te zien van 
acties waarmee de demografische balans 
op het eiland wordt gewijzigd, zoals het 
bouwen van illegale nederzettingen; 
benadrukt het belang van de 
tenuitvoerlegging van het EU-acquis op het 
gehele eiland; neemt in dit verband kennis 
van de voortzetting van de werkzaamheden 
van het onder de twee gemeenschappen 
ressorterende ad-hoccomité inzake de 
voorbereidingen voor de toetreding tot de 
EU; verbindt zich ertoe om de Turks-
Cypriotische gemeenschap meer te 
betrekken bij de voorbereidingen voor de 
volledige integratie van Cyprus in de EU 
na de beslechting van de Cyprische 
kwestie, en dringt er bij de Commissie op 
aan hetzelfde te doen; prijst het belangrijke 
werk van het onder de twee 
gemeenschappen ressorterende 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 assisteren 
door informatie uit zijn militaire archieven 
beschikbaar te stellen; erkent het recht van 
de Republiek Cyprus om bilaterale 
overeenkomsten aan te gaan inzake haar 
exclusieve economische zone; herhaalt zijn 
verzoek aan Turkije om de soevereine 
rechten van alle lidstaten volledig te 
eerbiedigen, met inbegrip van de rechten in 
verband met de zoektocht naar en de 
exploitatie van natuurlijke rijkdommen, in 
overeenstemming met het EU-acquis en het 
internationaal recht; dringt er bij Turkije op 
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betrekkingen met de buurlanden; aan zich in te zetten voor de vreedzame 
beslechting van geschillen, en af te zien 
van dreigingen of acties die negatieve 
gevolgen zouden kunnen hebben voor de 
betrekkingen met de buurlanden;

Or. en


