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7.3.2011 B7-0156/30 

Amendement  30 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. verzoekt de Turkse regering en alle 

betrokken partijen de lopende 

onderhandelingen actief te ondersteunen en 

een concrete bijdrage te leveren aan een 

allesomvattende oplossing voor de kwestie 

Cyprus, en verzoekt de regering een 

gunstig klimaat voor de onderhandelingen 

te bevorderen door onmiddellijk te 

beginnen met de terugtrekking van zijn 

strijdkrachten uit Cyprus; dringt er bij de 

twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 

op aan om, zoals de secretaris-generaal van 

de VN heeft gevraagd, zoveel mogelijk te 

profiteren van de vorderingen die reeds in 

de onderhandelingen zijn behaald teneinde 

– in overeenstemming met de 

desbetreffende resoluties van de VN-

Veiligheidsraad, met name Resolutie 550 

(1984), en de beginselen die aan de EU ten 

grondslag liggen – een duurzame oplossing 

te bereiken, dit ten voordele van de 

Cypriotische burgers, de EU en Turkije;  

40. verzoekt de Turkse regering en alle 

betrokken partijen de lopende 

onderhandelingen actief te ondersteunen en 

een concrete bijdrage te leveren aan een 

allesomvattende oplossing voor de kwestie 

Cyprus, en verzoekt de regering een 

gunstig klimaat voor de onderhandelingen 

te bevorderen door onmiddellijk te 

beginnen met de terugtrekking van zijn 

strijdkrachten uit Cyprus; dringt er bij de 

twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 

op aan om, zoals de secretaris-generaal van 

de VN heeft gevraagd, zoveel mogelijk te 

profiteren van de vorderingen die reeds in 

de onderhandelingen zijn behaald teneinde 

– in overeenstemming met de 

desbetreffende resoluties van de VN-

Veiligheidsraad en de beginselen die aan 

de EU ten grondslag liggen – een 

duurzame oplossing te bereiken, dit ten 

voordele van de Cypriotische burgers, de 

EU en Turkije; roept Turkije op Resolutie 

550 (1984) uit te voeren; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/31 

Amendement  31 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. verzoekt de Turkse regering en alle 

betrokken partijen de lopende 

onderhandelingen actief te ondersteunen en 

een concrete bijdrage te leveren aan een 

allesomvattende oplossing voor de kwestie 

Cyprus, en verzoekt de regering een 

gunstig klimaat voor de onderhandelingen 

te bevorderen door onmiddellijk te 

beginnen met de terugtrekking van zijn 

strijdkrachten uit Cyprus; dringt er bij de 

twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 

op aan om, zoals de secretaris-generaal van 

de VN heeft gevraagd, zoveel mogelijk te 

profiteren van de vorderingen die reeds in 

de onderhandelingen zijn behaald teneinde 

– in overeenstemming met de 

desbetreffende resoluties van de VN-

Veiligheidsraad, met name Resolutie 550 

(1984), en de beginselen die aan de EU ten 

grondslag liggen – een duurzame oplossing 

te bereiken, dit ten voordele van de 

Cypriotische burgers, de EU en Turkije; 

40. verzoekt de Turkse regering en alle 

betrokken partijen de lopende 

onderhandelingen actief te ondersteunen en 

een concrete bijdrage te leveren aan een 

allesomvattende oplossing voor de kwestie 

Cyprus, en verzoekt de regering een 

gunstig klimaat voor de onderhandelingen 

te bevorderen door onmiddellijk te 

beginnen met de terugtrekking van zijn 

strijdkrachten uit Cyprus; dringt er bij de 

twee gemeenschappen op Cyprus krachtig 

op aan om, zoals de secretaris-generaal van 

de VN heeft gevraagd, zoveel mogelijk te 

profiteren van de vorderingen die reeds in 

de onderhandelingen zijn behaald teneinde 

– in overeenstemming met de 

desbetreffende resoluties van de VN-

Veiligheidsraad, met name Resolutie 550 

(1984), en de beginselen die aan de EU ten 

grondslag liggen – te komen tot verdere 

overeenstemming over de niet-opgeloste 

kernpunten en een duurzame oplossing te 

bereiken, dit ten voordele van de 

Cypriotische burgers, de EU en Turkije; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/32 

Amendement  32 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 bis. roept Turkije op de wil te 

respecteren van de Turks-Cypriotische 

gemeenschap, die onlangs massaal 

gedemonstreerd heeft tegen een beleid dat 

gericht is op assimilatie en demografische 

veranderingen op Cyprus;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/33 

Amendement  33 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  43 bis. roept de Turkse regering op civiele 

schepen die voor rekening van de 

Republiek Cyprus in zijn exclusieve 

economische zone naar olie zoeken, niet 

langer te hinderen; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/34 

Amendement  34 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 

het gebrek aan communicatie tussen de 

luchtverkeersleidingscentra van Turkije 

en de Republiek Cyprus negatieve 

gevolgen heeft voor de veiligheid van alle 

Europese en niet-Europese burgers, en 

dat dit probleem moet worden aangepakt;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/35 

Amendement  35 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  45 bis. roept Turkije op in de gebieden 

onder zijn militaire controle op Cyprus de 

namen van dorpen en steden opnieuw in 

te voeren zoals ze internationaal worden 

gebruikt;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/36 

Amendement  36 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. neemt kennis van de door Turkije 

geboekte vooruitgang met betrekking tot 

het hoofdstuk energie, en dringt er 

nogmaals bij de Raad op aan de 

onderhandelingen over dit hoofdstuk 

zonder verder uitstel te openen; verzoekt 

de Turkse regering haar inspanningen te 

verhogen bij de onderhandelingen over de 

toetreding tot het Verdrag tot oprichting 

van de Energiegemeenschap; is ingenomen 

met de ratificering van het 

intergouvernementeel akkoord inzake de 

Nabucco-gaspijpleiding en de 

ondertekening van het memorandum van 

overeenstemming inzake het gebruik van 

de ITGI-aardgaspijpleiding tussen Turkije, 

Griekenland en Italië, twee projecten die 

van groot belang zijn voor de continuïteit 

van de energievoorziening in de EU; 

48. neemt kennis van de door Turkije 

geboekte vooruitgang met betrekking tot 

het hoofdstuk energie; verzoekt de Turkse 

regering haar inspanningen te verhogen bij 

de onderhandelingen over de toetreding tot 

het Verdrag tot oprichting van de 

Energiegemeenschap; is ingenomen met de 

ratificering van het intergouvernementeel 

akkoord inzake de Nabucco-gaspijpleiding 

en de ondertekening van het memorandum 

van overeenstemming inzake het gebruik 

van de ITGI-aardgaspijpleiding tussen 

Turkije, Griekenland en Italië, twee 

projecten die van groot belang zijn voor de 

continuïteit van de energievoorziening in 

de EU; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/37 

Amendement  37 

Jürgen Klute, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 

over het aanhoudende terroristische 

geweld van de PKK, die op de lijst van 

terroristische organisaties van de EU 

staat, en andere terroristische 

groeperingen op Turkse bodem; moedigt 

Turkije, de EU en haar lidstaten ertoe aan 

hun samenwerking op het gebied van 

terrorismebestrijding te intensiveren, in 

nauwe coördinatie met de EU-coördinator 

voor terrorismebestrijding en Europol en 

met strikte inachtneming van het 

internationale recht inzake de 

mensenrechten; 

26. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 

over alle aanhoudende daden van geweld 

tegen de burgerbevolking op Turkse 

bodem; moedigt Turkije aan de 

inspanningen te intensiveren voor een 

vreedzame en blijvende oplossing voor het 

conflict tussen de Turkse staat en de PKK, 

die van fundamenteel belang is voor de 

vestiging van een stabiel, democratisch en 

vreedzaam EU-lid Turkije en dus ook 

voor een vruchtbare samenwerking; 

Or. en 

 


