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7.3.2011 B7-0156/1 

Amendement  1 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (13 bis) verzoekt de Raad 

onderhandelingen te openen over het 

hoofdstuk inzake rechterlijke macht en 

fundamentele rechten ten einde het 

huidige hervormingsproces te versnellen 

en Turkije in staat te stellen aan de 

criteria van Kopenhagen te voldoen.  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/2 

Amendement  2 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

51. neemt kennis van het steeds actievere 

buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 

is op het versterken van de rol van het land 

als regionale speler; spoort de 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 

dit aspect ten volle in overweging te nemen 

en zich met Turkije toe te leggen op de 

coördinatie van de doelstellingen en een 

passende waardering van EU-belangen; 

roept de Turkse regering op haar 

buitenlands beleid beter af te stemmen op 

dat van de EU; is in beginsel ingenomen 

met het onlangs aangekondigde "zero 

problem"-beleid van Turkije ten aanzien 

van zijn buurlanden, maar benadrukt dat 

Turkije zich ondubbelzinnig achter onze 

Europese waarden en belangen moet 

blijven scharen; roept de 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 

de bestaande dialoog met Turkije over 

aangelegenheden van buitenlands beleid 

van wederzijds belang te intensiveren; 

51. neemt kennis van het steeds actievere 

buitenlands beleid van Turkije, dat gericht 

is op het versterken van de rol van het land 

als regionale speler; spoort de 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan 

dit aspect ten volle in overweging te nemen 

en zich met Turkije toe te leggen op de 

coördinatie van de doelstellingen en een 

passende waardering van EU-belangen; 

roept de Turkse regering op haar 

buitenlands beleid beter af te stemmen op 

dat van de EU; is in beginsel ingenomen 

met het onlangs aangekondigde "zero 

problem"-beleid van Turkije ten aanzien 

van zijn buurlanden, maar benadrukt dat 

Turkije zich ondubbelzinnig achter onze 

Europese waarden en belangen moet 

blijven scharen; roept de 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 

de bestaande dialoog met Turkije over 

aangelegenheden van buitenlands beleid 

van wederzijds belang te intensiveren; 

verzoekt in dit verband de Raad de 

onderhandelingen over het GBVB-

hoofdstuk te openen; 

Or. en 

 

 


