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7.3.2011 B7-0156/3 

Amendement  3 

Alexander Graf Lambsdorff 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  35 bis. dringt er bij de Turkse regering en 

de regeringen van de EU-lidstaten op aan 

de integratie van EU-burgers van Turkse 

afkomst in de maatschappijen van hun 

nieuwe thuislanden niet als een 

bedreiging, maar als een kans voor de 

toekomst van onze maatschappijen te 

beschouwen en voor te stellen, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/4 

Amendement  4 

Alexander Graf Lambsdorff 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. is verheugd over de aanzienlijke 

vooruitgang die is geboekt met betrekking 

tot het afronden van de onderhandelingen 

over een overnameovereenkomst EU-

Turkije, en verzoekt de Turkse regering 

ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 

overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 

van deze overeenkomst – volledig ten 

uitvoer worden gelegd; benadrukt het 

belang van een intensievere samenwerking 

tussen de EU en Turkije op het gebied van 

migratiebeheer en grenscontrole, onder 

meer gezien het grote percentage illegale 

immigranten dat via Turkije het EU-

grondgebied binnenkomt; is ingenomen 

met het feit dat het maatschappelijk 

middenveld is geraadpleegd over drie 

wetsontwerpen inzake asiel en dringt er bij 

de regering op aan deze wetten onverwijld 

aan het parlement voor te leggen; is van 

mening dat de Raad, zodra de 

overnameovereenkomst in werking treedt, 

de Commissie een mandaat moet verlenen 

om een visumdialoog op gang te brengen 

met bijzondere aandacht voor de 

inreisvoorwaarden voor naar zakenmensen 

en studenten die naar de EU reizen, als 

noodzakelijke stap met betrekking tot 

mobiliteit; 

50. is verheugd over de aanzienlijke 

vooruitgang die is geboekt met betrekking 

tot het afronden van de onderhandelingen 

over een overnameovereenkomst EU-

Turkije, en verzoekt de Turkse regering 

ervoor te zorgen dat de bestaande bilaterale 

overeenkomsten – tot de inwerkingtreding 

van deze overeenkomst – volledig ten 

uitvoer worden gelegd; benadrukt het 

belang van een intensievere samenwerking 

tussen de EU en Turkije op het gebied van 

migratiebeheer en grenscontrole, onder 

meer gezien het grote percentage illegale 

immigranten dat via Turkije het EU-

grondgebied binnenkomt; is ingenomen 

met het feit dat het maatschappelijk 

middenveld is geraadpleegd over drie 

wetsontwerpen inzake asiel en dringt er bij 

de regering op aan deze wetten onverwijld 

aan het parlement voor te leggen; is van 

mening dat de Raad, zodra de 

overnameovereenkomst in werking treedt, 

de Commissie een mandaat moet verlenen 

om een visumdialoog op gang te brengen 

met bijzondere aandacht voor de 

inreisvoorwaarden voor naar de EU 

reizende zakenmensen en studenten, die op 

lange termijn moet worden gevolgd door 

een visumliberaliseringsovereenkomst; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/5 

Amendement  5 

Alexander Graf Lambsdorff 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. betreurt dat het aanvullende protocol 

bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 

nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 

gelegd, wat een negatieve invloed blijft 

hebben op het onderhandelingsproces; en 

roept de Turkse regering op dit protocol 

volledig ten uitvoer te leggen; 

47. betreurt dat het aanvullende protocol 

bij de associatieovereenkomst EU-Turkije 

nog altijd niet door Turkije ten uitvoer is 

gelegd, wat een negatieve invloed blijft 

hebben op het onderhandelingsproces; en 

roept de Turkse regering op dit protocol 

volledig ten uitvoer te leggen; is tevens van 

mening dat uitvoering van het besluit van 

de Raad van 26 april 2004 de oplossing 

voor dit probleem dichterbij kan brengen; 

roept daarom de Raad op het voorstel van 

de Commissie in dit opzicht goed te 

keuren; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/6 

Amendement  6 

Alexander Graf Lambsdorff 

namens de ALDE-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 bevordering van de 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 bevordering van de 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; 

dringt er, in het licht van de 

inspiratiebron die Turkije, als seculiere 

democratie met een overwegend 

islamitische bevolking, vormt voor velen 

in de Arabische wereld, sterk op aan dat 

de gecoördineerde inspanningen ter 

ondersteuning van de democratisering en 

de ontwikkeling in het Midden Oosten en 

Noord-Afrika, worden voortgezet; 
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Or. en 

 

 


