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7.3.2011 B7-0156/7 

Amendement  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat na de goedkeuring van 

het onderhandelingskader door de Raad op 

3 oktober 2005 

toetredingsonderhandelingen met Turkije 

werden geopend, en dat het openen van 

deze onderhandelingen het beginpunt voor 

een langdurig proces met een open einde 

vormde,  

A. overwegende dat na de goedkeuring van 

het onderhandelingskader door de Raad op 

3 oktober 2005 onderhandelingen over 

een Turks lidmaatschap werden geopend, 

en dat het openen van deze 

onderhandelingen het beginpunt voor een 

langdurig proces met een open einde 

vormde, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/8 

Amendement  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het volledige voldoen 

aan alle criteria van Kopenhagen en het 

integratievermogen van de EU, in 

overeenstemming met de conclusies van 

de vergadering van de Europese Raad van 

december 2006, de basis blijven voor 

toetreding tot de EU, een gemeenschap die 

is gebaseerd op gemeenschappelijke 

waarden, 

C. overwegende dat het volledig voldoen 

aan alle criteria van Kopenhagen de basis 

blijft voor toetreding tot de EU, een 

gemeenschap die is gebaseerd op gedeelde 

waarden, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/9 

Amendement  9 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat Turkije, voor het 

vijfde opeenvolgende jaar, nog steeds geen 

uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 

die voortvloeien uit de 

associatieovereenkomst tussen de EU en 

Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 

E. overwegende dat Turkije, voor het 

vijfde opeenvolgende jaar, nog steeds geen 

uitvoering heeft gegeven aan de bepalingen 

die voortvloeien uit de 

associatieovereenkomst tussen de EU en 

Turkije en het aanvullend protocol daarbij, 

en dat het besluit van de Raad van 

26 april 2004 eveneens nog niet ten 

uitvoer is gelegd,  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/10 

Amendement  10 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. prijst de burgers en het maatschappelijk 

middenveld van Turkije voor hun steun 

voor verdere democratisering van het land 

en voor hun engagement ten aanzien van 

een open en pluralistische samenleving; 

1. prijst de burgers en het maatschappelijk 

middenveld van Turkije voor hun steun 

voor verdere democratisering van het land 

en voor hun engagement ten aanzien van 

een open en pluralistische samenleving en 

verzoekt de instellingen van de EU en de 

lidstaten in dit opzicht ten behoeve van 

kandidaat-lidstaten volledig gebruik te 

maken van alle EU-instrumenten van het 

uitbreidingsbeleid; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/11 

Amendement  11 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. wijst op de langzame vorderingen van 

Turkije met betrekking tot hervormingen 

en herinnert eraan dat de Turkse regering 

zich ertoe verbonden heeft omvattende 

hervormingen door te voeren om te 

voldoen aan de criteria van Kopenhagen 

alsook om het land te moderniseren; dringt 

er bij de regering op aan haar 

inspanningen op dit gebied te vergroten;  

2. spreekt zijn waardering uit voor  de 

vorderingen van Turkije met betrekking tot 

hervormingen en verzoekt de Turkse 

regering haar inspanningen op dit gebied 

op te voeren; herinnert eraan dat de Turkse 

regering zich ertoe verbonden heeft 

omvattende hervormingen door te voeren 

om te voldoen aan de criteria van 

Kopenhagen alsook om het land te 

moderniseren;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/12 

Amendement  12 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is ingenomen met de aanneming van de 

grondwettelijke amendementen, die een 

stap in de goede richting betekent, en 

dringt erop aan dat zij correct ten uitvoer 

worden gelegd, met volledige 

inachtneming van de normen van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en de jurisprudentie van het Europees 

Hof voor de rechten van de mens; 

benadrukt echter tegelijkertijd dat een 

algehele grondwetshervorming dringend 

noodzakelijk is om Turkije om te vormen 

tot een volwaardige pluralistische 

democratie, met de bescherming van de 

mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden als grondslag; is verheugd dat 

zowel de regering als de oppositie hebben 

verklaard tot een dergelijke hervorming 

bereid te zijn, en verzoekt de regering 

ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 

en het maatschappelijk middenveld nauw 

worden betrokken bij het gehele 

grondwetsproces; vraagt dat het pakket 

grondwetswijzigingen ten uitvoer wordt 

gelegd; beveelt aan dat ook de Commissie 

van Venetië wordt uitgenodigd om deel te 

nemen; 

6. is ingenomen met de aanneming van de 

grondwettelijke amendementen, die een 

stap in de goede richting betekent, en 

dringt erop aan dat zij correct ten uitvoer 

worden gelegd, met volledige 

inachtneming van de normen van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en de jurisprudentie van het Europees 

Hof voor de rechten van de mens; 

benadrukt echter tegelijkertijd dat een 

algehele grondwetshervorming dringend 

noodzakelijk is om Turkije om te vormen 

tot een volwaardige pluralistische 

democratie, met de bescherming van de 

mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden als grondslag; is verheugd dat 

zowel de regering als de oppositie hebben 

verklaard tot een dergelijke hervorming 

bereid te zijn, en verzoekt de regering 

ervoor te zorgen dat alle politieke partijen 

en het maatschappelijk middenveld nauw 

worden betrokken bij het gehele 

grondwetsproces; beveelt aan dat ook de 

Commissie van Venetië wordt uitgenodigd 

om deel te nemen; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/13 

Amendement  13 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. betreurt ten zeerste de toename van 

zogenaamde eermoorden, de voortdurende 

hoge niveaus van huiselijk geweld en het 

verschijnsel van gedwongen huwelijken; 

verzoekt de regering met klem zich op alle 

niveaus in te zetten voor preventie, met 

name door wet nr. 4320 inzake de 

bescherming van het gezin te handhaven en 

de toepassing ervan door de politie en de 

rechterlijke macht te controleren, door 

gemeenten van meer dan 50 000 inwoners 

te verplichten voor voldoende 

opvangtehuizen te zorgen voor vrouwen en 

minderjarigen die gevaar lopen, door 

daadwerkelijk toe te zien op de volledige 

naleving van deze verplichting, en door een 

systeem in te voeren van aansluitende hulp 

voor vrouwen die deze opvangtehuizen 

verlaten, met als doel psychologische 

steun, rechtsbijstand en medische hulp te 

verlenen en hun re-integratie in de 

maatschappij te bevorderen; verzoekt de 

regering adequaat en doeltreffend toezicht 

te houden op de naleving van deze 

verplichting door de gemeenten; dringt er 

bij de rechterlijke macht op aan te 

waarborgen dat geweld tegen vrouwen en 

tegen mensen die eerwraak bestrijden, 

consequent en op passende wijze wordt 

bestraft; 

29. betreurt ten zeerste de voortdurende 

hoge niveaus van huiselijk geweld, o.m. de 

zogenaamde eermoorden, en het 

verschijnsel van gedwongen huwelijken; 

spreekt in dit verband zijn waardering uit 

voor  de initiatieven van 

vrouwenbewegingen die deze problemen 

zichtbaar maken en verzoekt de regering 

met klem zich op alle niveaus in te zetten 

voor preventie, met name door wet nr. 

4320 inzake de bescherming van het gezin 

te handhaven en de toepassing ervan door 

de politie en de rechterlijke macht te 

controleren, door gemeenten van meer dan 

50 000 inwoners te verplichten voor 

voldoende opvangtehuizen te zorgen voor 

vrouwen en minderjarigen die gevaar 

lopen, door daadwerkelijk toe te zien op de 

volledige naleving van deze verplichting, 

en door een systeem in te voeren van 

aansluitende hulp voor vrouwen die deze 

opvangtehuizen verlaten, met als doel 

psychologische steun, rechtsbijstand en 

medische hulp te verlenen en hun re-

integratie in de maatschappij te 

bevorderen; verzoekt de regering adequaat 

en doeltreffend toezicht te houden op de 

naleving van deze verplichting door de 

gemeenten; dringt er bij de rechterlijke 

macht op aan te waarborgen dat geweld 

tegen vrouwen, minderjarigen en tegen 
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mensen die zogenaamde eerwraak 

bestrijden, consequent en op passende 

wijze wordt bestraft; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/14 

Amendement  14 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. neemt kennis van de onderlinge 

afhankelijkheid van de Turkse en de EU-

economie en wijst op de mogelijkheden die 

deze schept voor het verhogen van de 

welvaart in zowel de EU als Turkije, 

naarmate de integratie van Turkije in de 

EU-markt vordert; 

36. neemt kennis van de onderlinge 

afhankelijkheid van de Turkse en de EU-

economie en wijst op de mogelijkheden die 

deze schept voor het verhogen van de 

welvaart in zowel de EU als Turkije, 

naarmate de integratie van Turkije in de 

EU-markt vordert; is eveneens bezorgd 

over de negatieve ecologische, 

archeologische en sociale gevolgen van de 

economische groei in Turkije; roept de 

Turkse regering op het archeologische en 

ecologische erfgoed van het land te 

bewaren door voorrang te geven aan 

kleinere, ecologisch en sociaal duurzame 

projecten; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/15 

Amendement  15 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. is verheugd over de verbeteringen die 

met de grondwetswijzigingen werden 

ingevoerd op het gebied van de sociale 

dialoog en vakbondsrechten; houdt echter 

vol dat daarnaast het juridische kader, met 

inbegrip van de in behandeling zijnde 

wetgeving inzake vakbonden, in 

overeenstemming moet worden gebracht 

met de EU- en ILO-normen; moedigt alle 

partijen van de Economische en Sociale 

Raad aan zich meer toe te leggen op het 

bereiken van deze doelstelling en daartoe 

intensiever samen te werken; 

37. is verheugd over de verbeteringen die 

met de grondwetswijzigingen werden 

ingevoerd op het gebied van de sociale 

dialoog en vakbondsrechten; houdt echter 

vol dat daarnaast het juridische kader, met 

inbegrip van de in behandeling zijnde 

wetgeving inzake vakbonden, in 

overeenstemming moet worden gebracht 

met de EU- en ILO-normen; moedigt 

derhalve alle partijen van de Economische 

en Sociale Raad aan zich meer toe te 

leggen op het bereiken van deze 

doelstelling ten einde tot ijkpunten te 

komen voor de opening van Hoofdstuk 19 

inzake sociaal beleid en werkgelegenheid;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/16 

Amendement  16 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. stelt vast dat het besluit van de 

Raad van 26 april 2004 over het 

noordelijk deel van Cyprus nog steeds niet 

ten uitvoer is gelegd; roept de Raad 

daarom op het desbetreffende voorstel van 

de Commissie goed te keuren;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/17 

Amendement  17 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. is ingenomen met de lopende 

onderhandelingen over het hoofdstuk over 

voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair 

beleid waarmee op 30 juni 2010 een begin 

werd gemaakt; moedigt Turkije aan de 

nodige maatregelen te treffen om bepaalde 

hoofdstukken, zoals ondernemings- en 

industriebeleid of trans-Europese 

netwerken af te sluiten; 

49. is ingenomen met de lopende 

onderhandelingen over het hoofdstuk over 

voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair 

beleid waarmee op 30 juni 2010 een begin 

werd gemaakt; moedigt Turkije en de 

lidstaten aan de nodige maatregelen te 

treffen om bepaalde hoofdstukken, zoals 

ondernemings- en industriebeleid of trans-

Europese netwerken af te sluiten; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/18 

Amendement  18 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 49 bis. is ernstig verontrust over de 

politieke blokkade van 18 

onderhandelingshoofdstukken, met name 

de hoofdstukken 22, 23 en 24, die resp. 

betrekking hebben op regionaal beleid, 

rechterlijke macht en grondrechten en 

justitie, vrijheid en veiligheid in een tijd 

dat het Turkse beleid overheerst wordt 

door grondwettelijke en justitiële 

hervormingen die gegrondvest moeten 

zijn op Europese normen en nu de EU en 

Turkije onderhandelen over een 

overnameovereenkomst; verzoekt de 

lidstaten in dat verband met klem dit 

proces nieuwe politieke vaart te geven om 

de huidige politieke impasse te boven te 

komen; 

Or. en 



AM\860040NL.doc  PE459.690v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2011 B7-0156/19 

Amendement  19 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Judith 

Sargentini 

namens de Verts/ALE-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. stelt vast dat de onderhandelingen 

over de overnameovereenkomst tussen de 

EU en Turkije zijn afgerond en neemt 

kennis van de conclusies van de JBZ-

Raad van 25 februari 2011; verzoekt de 

EU en Turkije in dat verband volledig 

hun verplichtingen overeenkomstig de 

internationale mensenrechtenwetgeving 

na te komen, met name het beginsel dat 

mensen niet mogen worden teruggestuurd 

naar een land waar onveiligheid dreigt; is 

ingenomen met het feit dat het 

maatschappelijk middenveld is 

geraadpleegd over drie wetsontwerpen 

inzake asiel en roept de Turkse Grote 

Nationale Vergadering op onverwijld een 

allesomvattende wet inzake bescherming 

en opvang goed te keuren die in 

overeenstemming is met de internationale 

normen en die de rechten beschermt van 

alle vluchtelingen, asielzoekers en andere 

mensen die behoefte kunnen hebben aan 

bescherming, zonder discriminatie binnen 

de jurisdictie van Turkije; is van mening 

dat de Raad de Commissie, zodra de 

overnameovereenkomst is ondertekend, 

het mandaat moet verlenen om een 

visumdialoog  met Turkije op gang te 

brengen omdat dit een noodzakelijke stap 

met betrekking tot mobiliteit ten opzichte 

van een kandidaat-land; 
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Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/20 

Amendement  20 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 50 bis. is ernstig verontrust over de 

aanhoudende schending van de 

mensenrechten  van vluchtelingen, 

asielzoekers en migranten aan beide 

zijden van de Grieks-Turkse grens, te land 

en ter zee, waar FRONTEX-eenheden 

eveneens actief zijn; beschouwt het plan 

van de Griekse instanties om langs de 

Turkse grens een muur van 12,5 km. 

lengte te bouwen als een inadequate 

maatregel om de migratiestromen aan te 

pakken; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/21 

Amendement  21 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-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. spreekt zijn waardering uit voor  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; 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 van de 

Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 

Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid op de bestaande dialoog 

met Turkije over aangelegenheden van 

buitenlands beleid van wederzijds belang te 

intensiveren en de Turkse regering en de 

EU te verzoeken hun buitenlands beleid 

beter te coördineren; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 51 bis. is van mening dat Turkije een 

positieve rol van betekenis speelt in de 

huidige processen van overgang naar 

democratie in Arabische landen; is ervan 

overtuigd dat Turkije een bron van 

inspiratie is voor hen die streven naar  

democratisering in deze landen: moedigt 

Turkije dan ook aan in deze rol te groeien 

door de criteria van Kopenhagen volledig 

ten uitvoer te leggen; 

Or. en 

 

 


