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6.3.2019 A8-0091/20

Amendement 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. veroordeelt de willekeurige detentie 
van Osman Kavala, een vooraanstaande en 
gerespecteerde voorman van het 
maatschappelijk middenveld in Turkije, die 
momenteel al meer dan een jaar wordt 
vastgehouden zonder tenlastelegging; 
belooft deze zaak van zeer nabij te zullen 
blijven volgen en dringt aan op zijn 
onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating; spreekt zijn afkeuring uit over de 
arrestatie op 16 november 2018 van 13 
academici en activisten in verband met de 
zaak tegen Osman Kavala; merkt op dat 
twaalf van hen zijn vrijgelaten nadat zij een 
verklaring hebben afgelegd en dat een van 
hen nog steeds vastzit; verzoekt Turkije in 
afwachting van het proces ook deze laatste 
persoon vrij te laten, en het reisverbod dat 
aan de anderen is opgelegd op te heffen;

10. veroordeelt de willekeurige detentie 
van Osman Kavala, een vooraanstaande en 
gerespecteerde voorman van het 
maatschappelijk middenveld in Turkije, die 
momenteel al meer dan anderhalf jaar 
wordt vastgehouden; is ontzet over de 
recente formele aanklacht tegen Osman 
Kavala en 15 anderen, tegen wie 
"verzwaard" levenslang is geëist voor 
poging tot het omverwerpen van de 
regering wegens hun vermeende rol in de 
Gezi-protesten van 2013; dringt aan op 
hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating en verzoekt de EU-delegatie in 
Turkije deze zaak van zeer nabij te blijven 
volgen; pleit er voorts voor dat een 
delegatie van het Europees Parlement de 
strafzittingen in het kader van deze zaak 
bijwoont; spreekt zijn afkeuring uit over de 
arrestatie op 16 november 2018 van 13 
academici en activisten in verband met de 
zaak tegen Osman Kavala; merkt op dat 
twaalf van hen zijn vrijgelaten nadat zij een 
verklaring hebben afgelegd en dat een van 
hen nog steeds vastzit; verzoekt Turkije in 
afwachting van het proces ook deze laatste 
persoon vrij te laten, en het reisverbod dat 
aan de anderen is opgelegd op te heffen; 

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/21

Amendement 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Verslag 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 een 
effectief partnerschap tot stand wordt 
gebracht, een en ander onverminderd 

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 een 
effectief partnerschap tot stand wordt 
gebracht, een en ander onverminderd 
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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;

artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en zonder de mogelijkheid 
voor toekomstige Europese ambities van 
Turkije uit te sluiten; 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


