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7.3.2011 B7-0156/26 

Amendement  26 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt dat onderzoeken naar 

vermeende plannen voor een staatsgreep, 

zoals de zaken Ergenekon en 

Sledgehammer, de kracht en de goede, 

onafhankelijke en transparante werking 

van de Turkse democratische instellingen 

en rechterlijke macht moeten aantonen; 

maakt zich zorgen over de buitensporig 

lange perioden van voorarrest, en 

benadrukt dat alle verdachten moeten 

kunnen rekenen op doeltreffende juridische 

waarborgen; 

18. benadrukt dat onderzoeken naar 

vermeende plannen voor een staatsgreep, 

zoals de zaken Ergenekon en 

Sledgehammer, belangrijke kansen bieden 

om de rechtsstaat en de democratisering 

van Turkije te consolideren en dus de 

kracht en de goede, onafhankelijke en 

transparante werking van de Turkse 

democratische instellingen en rechterlijke 

macht moeten aantonen; maakt zich 

ernstige zorgen over de arrestatie van 

journalisten zoals Nedim Şener en Ahmet 

Şık die onlangs heeft plaats gevonden en 

over de buitensporig lange perioden van 

voorarrest, en benadrukt dat alle 

verdachten moeten kunnen rekenen op 

doeltreffende juridische waarborgen; 

Or. en 



AM\860045NL.doc  PE459.690v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2011 B7-0156/27 

Amendement  27 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de regering om, in het kader 

van het proces van democratische opening, 

haar inspanningen inzake de Koerdische 

kwestie te verhogen met het oog op een 

vreedzame oplossing, met name door te 

zorgen voor een consistente 

wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 

van de Koerdische taal in de politieke en 

openbare ruimte en in het onderwijs wordt 

toegestaan, door de antiterreurwetgeving 

aan te passen zodat een foutieve of te 

ruime interpretatie wordt voorkomen, door 

het recht van vrije meningsuiting, 

vereniging en vergadering te garanderen, 

door de problemen van personen die hun 

thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 

gevolg van het slepende conflict, 

doeltreffend aan te pakken, en door de 

sociaaleconomische situatie in het 

zuidoosten van het land verder te 

verbeteren; uit in dit verband zijn 

bezorgdheid over de lopende processen in 

Diyarbakir tegen 151 Koerdische politieke 

activisten, waaronder acht actieve verkozen 

plaatselijke burgemeesters, die een 

inmenging in wettige politieke activiteiten 

vormen; 

27. verzoekt de regering om, in het kader 

van het proces van democratische opening, 

haar inspanningen inzake de Koerdische 

kwestie te verhogen met het oog op een 

vreedzame oplossing, met name door te 

zorgen voor een consistente 

wetgevingsinterpretatie waarbij het gebruik 

van de Koerdische taal in de politieke en 

openbare ruimte en in het onderwijs wordt 

toegestaan, door de antiterreurwetgeving 

aan te passen zodat een foutieve of te 

ruime interpretatie wordt voorkomen, door 

het recht van vrije meningsuiting, 

vereniging en vergadering te garanderen, 

door de problemen van personen die hun 

thuisregio zijn ontvlucht, onder meer als 

gevolg van het slepende conflict, 

doeltreffend aan te pakken, door de 

sociaaleconomische situatie in het 

zuidoosten van het land verder te 

verbeteren en door pogingen te steunen 

verantwoording te eisen voor gedwongen 

verdwijningen en niet opgeloste moorden 

uit de jaren 1990; uit in dit verband zijn 

bezorgdheid over de lopende processen in 

Diyarbakir tegen 151 Koerdische politieke 

activisten, waaronder acht actieve verkozen 

plaatselijke burgemeesters, die een 

inmenging in wettige politieke activiteiten 

vormen; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/28 

Amendement  28 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. dringt er bij de regering op aan ervoor 

te zorgen dat gelijkheid, ongeacht geslacht, 

ras of etnische afkomst, godsdienst of 

geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid, door de wet wordt 

gegarandeerd en daadwerkelijk wordt 

toegepast; betreurt de recente rechtszaken 

tegen LGBTT-verenigingen, maar is 

verheugd over het feit dat deze zaken door 

de rechtbanken zijn afgewezen; wijst 

echter op de noodzaak van verdere actie 

tegen homohaat en discriminatie op grond 

van seksuele geaardheid; verzoekt de 

Turkse regering de Turkse strijdkrachten te 

gelasten een einde te maken aan het 

aanmerken van homoseksualiteit als 

"psychoseksuele aandoening"; 

30. dringt er bij de regering op aan ervoor 

te zorgen dat gelijkheid, ongeacht geslacht, 

ras of etnische afkomst, godsdienst of 

geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid, door de wet wordt 

gegarandeerd en daadwerkelijk wordt 

toegepast; betreurt de recente rechtszaken 

tegen LGBTT-verenigingen, maar is 

verheugd over het feit dat deze zaken door 

de rechtbanken zijn afgewezen; wijst 

echter op de noodzaak van verdere actie 

tegen homohaat en discriminatie op grond 

van seksuele geaardheid zoals bepaald in 

de aanbeveling van het Comité van 

ministers van de Raad van Europa aan de 

lidstaten inzake maatregelen tegen 

discriminatie op grond van seksuele 

geaardheid of geslachtsidentiteit; verzoekt 

de Turkse regering de Turkse 

strijdkrachten te gelasten een einde te 

maken aan het aanmerken van 

homoseksualiteit als "psychoseksuele 

aandoening"; dringt erop aan dat het 

wetsontwerp inzake bestrijding van 

discriminatie en het comité gelijkheid in 

overeenstemming wordt gebracht met EU-

normen, o.m. met betrekking tot redenen 

voor geslacht en seksuele geaardheid; 

verzoekt nationale en plaatselijke 

instanties met klem een eind te maken aan 

de huidige moorden op mensen die van 

geslacht zijn veranderd, o.m. als zij 
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werkzaam zijn in de seksindustrie; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/29 

Amendement  29 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. maakt zich zorgen over de achteruitgang 

van de persvrijheid, bepaalde gevallen van 

censuur en de groeiende zelfcensuur in de 

Turkse media, ook op het internet; verzoekt 

de Turkse regering de beginselen van de 

persvrijheid hoog te houden; benadrukt dat 

een onafhankelijke pers essentieel is voor 

een democratische samenleving, en wijst in 

dit verband op de belangrijke rol van de 

rechterlijke macht ten aanzien van de 

bescherming en verhoging van de 

persvrijheid, door te zorgen voor een 

publieke ruimte die openstaat voor een vrij 

debat en door bij te dragen aan een goede 

werking van het systeem van "checks and 

balances"; onderstreept dat er een nieuwe 

mediawet moet worden aangenomen die 

onder andere de kwesties van 

onafhankelijkheid, eigendom en 

bestuurlijke controle omvat; 

8. maakt zich zorgen over de achteruitgang 

van de persvrijheid, bepaalde gevallen van 

censuur en de groeiende zelfcensuur in de 

Turkse media, ook op het internet; verzoekt 

de Turkse regering de beginselen van de 

persvrijheid hoog te houden; benadrukt dat 

een onafhankelijke pers essentieel is voor 

een democratische samenleving, en wijst in 

dit verband op de belangrijke rol van de 

rechterlijke macht ten aanzien van de 

bescherming en verhoging van de 

persvrijheid, door te zorgen voor een 

publieke ruimte die openstaat voor een vrij 

debat en door bij te dragen aan een goede 

werking van het systeem van "checks and 

balances"; onderstreept dat er een nieuwe 

mediawet moet worden aangenomen die 

onder andere de kwesties van 

onafhankelijkheid, eigendom en 

bestuurlijke controle omvat; besluit de 

zaken Nedim Şener, Ahmet Şık en andere 

journalisten die door politie of rechterlijke 

macht worden lastig gevallen, nauwgezet 

te volgen;  

Or. en 

 


