
AM\1178874NL.docx PE635.399v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0091/16

Amendement 16
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

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

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A8-0091/2019

Resolutie van het Europees Parlement over het Commissieverslag 2018 over Turkije

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Turkije, met name die van 24 november 2016 over de 
betrekkingen tussen de EU en Turkije1, die van 27 oktober 2016 over de situatie van 
journalisten in Turkije2, en die van 8 februari 2018 over de huidige 
mensenrechtensituatie in Turkije3,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

A. overwegende dat Turkije geen Europees land is en daarom niet thuishoort in de EU;

B. overwegende dat de Turkse overheid internationale arrestatiebevelen gebruikt om 
tegenstanders van het Erdoğan-bewind op te sporen;

C. overwegende dat Europese landen en Europese burgers steeds vaker worden 
geconfronteerd met de gevolgen van deze repressieve praktijken en de staat van het 
recht in Turkije;

1. is van mening dat de wijze waarop de Turkse overheid de mechanismen van het 
internationale recht misbruikt onacceptabel is;

2. herinnert eraan dat de schending van de vrijheid van meningsuiting en van de 
mediavrijheid niet het enige structurele probleem is in Turkije, en dat er in Turkije ook 
nog andere problemen spelen, zoals de manier waarop mensenrechtenverdedigers en 
religieuze en andere minderheden worden behandeld en het feit dat Turkije weigert om 
de Republiek Cyprus en de Armeense genocide te erkennen;

3. uit zijn ernstige bezorgdheid over de inmenging van Turkije, via zijn diaspora en vooral 
via de netwerken van de Moslimbroederschap, in de interne aangelegenheden en 

1 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 93.
2 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 199.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0040.
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samenlevingen van de EU-lidstaten op een manier die een bedreiging vormt voor de 
fundamentele waarden van de Europese beschaving, zoals democratie en vrijheid van 
meningsuiting; is voorts bezorgd over het feit dat de Europese tak van het Turkse 
Presidium voor Godsdienstzaken (de organisatie DİTİB) in meer dan 200 Europese 
steden moskeeën beheert en dat de imams van deze moskeeën in dienst zijn van Turkije; 
verzoekt de Turkse autoriteiten het beginsel van niet-inmenging in de interne 
aangelegenheden van de EU-lidstaten te eerbiedigen;

4. verzoekt de Commissie om de pretoetredingssteun aan Turkije definitief stop te zetten; 

5. dringt er bij de Commissie en de Raad van de Europese Unie op aan om de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije onverwijld formeel te staken;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de lidstaten, de regering van Turkije en de 
Grote Nationale Vergadering van Turkije, en wenst dat dit verslag wordt vertaald in het 
Turks.

Or. en


