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7.3.2011 B7-0156/23 

Amendement  23 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

namens de S&D-Fractie 

Hélène Flautre 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Nikolaos Salavrakos 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. is teleurgesteld dat de ratificering van 

het optionele protocol bij het VN-Verdrag 

tegen foltering sinds 2005 in behandeling 

is, en dringt er bij het Turkse parlement 

op aan dit protocol onverwijld te 

ratificeren; 

23. spreekt zijn waardering uit voor de 

ratificatie door de Turkse Grote Nationale 

Vergadering van het Facultatief Protocol 

bij het VN-Verdrag tegen foltering; 

verzoekt Turkije de daarin vervatte 

bepalingen onverwijld en in nauwe 

samenwerking met de Subcommissie voor 

het voorkomen van foltering en andere 

wrede, onmenselijke of vernederende 

behandeling en straffen ten uitvoer te 

leggen.  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/24 

Amendement  24 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

namens de S&D-Fractie 

Hélène Flautre 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Nikolaos Salavrakos 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

Turkey’s 2010 progress report 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het belang van een 

doeltreffende bescherming van verdedigers 

van de mensenrechten; is verontrust over 

de aanhoudende rechtszaken tegen en 

juridische vervolging van verdedigers van 

de mensenrechten en vestigt vooral de 

aandacht op het proces tegen Pinar Selek, 

dat twaalf jaar heeft geduurd ondanks twee 

vrijspraken; doet een beroep op de 

Commissie om haar zaak en alle 

soortgelijke zaken nauwlettend in het oog 

te houden en dergelijke processen 

systematisch bij te wonen; 

32. onderstreept het belang van een 

doeltreffende bescherming van verdedigers 

van de mensenrechten; is verontrust over 

de aanhoudende rechtszaken en juridische 

vervolging van verdedigers van de 

mensenrechten en vestigt vooral de 

aandacht op het proces tegen Pinar Selek, 

dat twaalf jaar heeft geduurd ondanks drie 

vrijspraken; doet een beroep op de 

Commissie om haar zaak en alle 

soortgelijke zaken nauwlettend in het oog 

te houden en dergelijke processen 

systematisch bij te wonen; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/25 

Amendement  25 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

Turkey’s 2010 progress report 

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 afronding 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; 

Or. en 

 


