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10.3.2014 B7-0241/1 

Amendement  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. wijst op de transformerende kracht die 

uitgaat van de onderhandelingen tussen de 

Unie en Turkije, en benadrukt het belang 

van nauw overleg en samenwerking tussen 

Turkije en de EU tijdens het 

hervormingsproces, zodat de 

onderhandelingen Turkije een duidelijke 

referentie en duidelijke benchmarks 

kunnen blijven aanreiken; benadrukt in dit 

verband het belang van geloofwaardige, te 

goeder trouw gevoerde onderhandelingen 

op basis van een wederzijdse afspraak 

tussen Turkije en de Unie om doeltreffende 

hervormingen door te voeren die de 

democratische grondbeginselen van de 

Turkse samenleving en de fundamentele 

waarden bevorderen en die een positieve 

verandering in de hand werken in de 

Turkse instellingen en wetgeving en in de 

mentaliteit van de Turkse samenleving; is 

bijgevolg verheugd over de opening van 

hoofdstuk 22; 

2. wijst op de transformerende kracht die 

uitgaat van de onderhandelingen tussen de 

Unie en Turkije, en benadrukt het belang 

van nauw overleg en samenwerking tussen 

Turkije en de EU tijdens het 

hervormingsproces, zodat de 

onderhandelingen Turkije een duidelijke 

referentie en duidelijke benchmarks 

kunnen blijven aanreiken; benadrukt in dit 

verband het belang van geloofwaardige, te 

goeder trouw gevoerde 

toetredingsonderhandelingen op basis van 

een wederzijdse afspraak tussen Turkije en 

de Unie om doeltreffende hervormingen 

door te voeren die de democratische 

grondbeginselen van de Turkse 

samenleving en de fundamentele waarden 

bevorderen en die een positieve 

verandering in de hand werken in de 

Turkse instellingen en wetgeving en in de 

mentaliteit van de Turkse samenleving; is 

bijgevolg verheugd over de opening van 

hoofdstuk 22; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Amendement  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de ondertekening van 

de overnameovereenkomst tussen de EU en 

Turkije en over het begin van de dialoog 

over visumliberalisering op 16 december 

2013; benadrukt hoe belangrijk het is dat 

Turkije en de EU het met elkaar eens zijn 

dat de overnameovereenkomst en het 

stappenplan voor visumliberalisering voor 

beide partijen van belang zijn; vraagt de 

EU in dit verband Turkije volledige 

technische en financiële bijstand te 

verlenen bij de uitvoering van de 

overnameovereenkomst, en vraagt Turkije 

passende beleidsmaatregelen te nemen om 

asielzoekers effectieve internationale 

bescherming te bieden en te garanderen dat 

de mensenrechten van migranten worden 

geëerbiedigd; is van mening dat de 

oprichting van het Directoraat-generaal 

migratiebeheer en de toepassing van de wet 

inzake buitenlanders en internationale 

bescherming een eerste positieve stap in 

die richting zijn; herinnert eraan dat 

Turkije een van de belangrijkste 

transitlanden voor irreguliere migratie 

naar de EU is, en benadrukt het belang 

van een spoedige ratificatie van de 

overnameovereenkomst en de effectieve 

toepassing ervan ten aanzien van alle 

lidstaten; vraagt Turkije de bestaande 

bilaterale overnameovereenkomsten 

3. wijst op de ondertekening van de 

overnameovereenkomst tussen de EU en 

Turkije en op het begin van de dialoog 

over visumliberalisering op 16 december 

2013; vraagt Turkije passende 

beleidsmaatregelen te nemen om 

asielzoekers effectieve internationale 

bescherming te bieden en te garanderen dat 

de mensenrechten van migranten worden 

geëerbiedigd, in het bijzonder in verband 

met het beginsel van "non-refoulement" 

en toegang tot de asielprocedure; is van 

mening dat de oprichting van het 

Directoraat-generaal migratiebeheer en de 

toepassing van de wet inzake buitenlanders 

en internationale bescherming een eerste 

positieve stap in die richting zijn; 

benadrukt dat versoepeling van de toegang 

tot de EU voor zakenlieden, academici, 

studenten en vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld, duidelijke 

voordelen biedt, en vraagt Turkije en de 

Commissie de dialoog verder te zetten 

teneinde aanzienlijke vooruitgang te 

boeken met de visumliberalisering; 



 

AM\1022847NL.doc  PE529.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

volledig en effectief toe te passen; 

benadrukt dat versoepeling van de toegang 

tot de EU voor zakenlieden, academici, 

studenten en vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld, duidelijke 

voordelen biedt, en vraagt Turkije en de 

Commissie de dialoog verder te zetten 

teneinde aanzienlijke vooruitgang te 

boeken met de visumliberalisering; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Amendement  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. betreurt ten zeerste dat er onder 

betogers en politiemensen doden zijn 

gevallen, dat de politie excessief geweld 

heeft gebruikt en dat een aantal marginale 

groepen gewelddaden heeft gepleegd; is 

van mening dat de protesten in het 

Gezipark zowel getuigen van het bestaan 

van een krachtig maatschappelijk 

middenveld als van de dringende noodzaak 

van verdere dialoog en hervormingen met 

het oog op de bevordering van 

fundamentele waarden; betreurt dat de 

rechtbanken er blijkbaar niet zijn geslaagd 

alle staatsambtenaren en politiemensen te 

straffen die verantwoordelijk waren voor 

het buitensporige geweld en de doden en 

zwaargewonden die onder de betogers in 

het Gezipark zijn gevallen, en is dan ook 

verheugd over het lopende administratieve 

onderzoek (dat door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken is ingesteld), het 

gerechtelijke onderzoek en het onderzoek 

van de Ombudsman over klachten over de 

gebeurtenissen in het Gezipark, als een 

nieuwe kans om blijk te geven van het 

engagement om de rechtsstaat te 

handhaven en de verantwoordelijken voor 

de rechter te brengen; verwacht dat de 

onderzoeken de punten van zorg volledig 

en onverwijld zullen aanpakken; dringt er 

bij Turkije op aan adequate interne 

13. betreurt ten zeerste dat er onder 

betogers en politiemensen doden zijn 

gevallen, dat de politie excessief geweld 

heeft gebruikt en dat een aantal marginale 

groepen gewelddaden heeft gepleegd; is 

van mening dat de protesten in het 

Gezipark zowel getuigen van het bestaan 

van een krachtig maatschappelijk 

middenveld als van de dringende noodzaak 

van verdere dialoog en hervormingen met 

het oog op de bevordering van 

fundamentele waarden; betreurt dat de 

rechtbanken er blijkbaar niet zijn geslaagd 

alle staatsambtenaren en politiemensen te 

straffen die verantwoordelijk waren voor 

het buitensporige geweld en de doden en 

zwaargewonden die onder de betogers in 

het Gezipark zijn gevallen, en is dan ook 

verheugd over het lopende administratieve 

onderzoek (dat door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken is ingesteld), het 

gerechtelijke onderzoek en het onderzoek 

van de Ombudsman over klachten over de 

gebeurtenissen in het Gezipark, als een 

nieuwe kans om blijk te geven van het 

engagement om de rechtsstaat te 

handhaven en de verantwoordelijken voor 

de rechter te brengen; verwacht dat de 

onderzoeken de punten van zorg volledig 

en onverwijld zullen aanpakken; dringt er 

bij Turkije op aan adequate interne 
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beoordelingsprocedures vast te stellen en 

een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 

overtredingen door de politie op te richten; 

is van mening dat de gebeurtenissen in het 

Gezipark de noodzaak blootleggen om 

verstrekkende hervormingen door te 

voeren, teneinde de eerbiediging van de 

vrijheid van vergadering te waarborgen; 

moedigt het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en de politie ertoe aan werkwijzen te 

ontwikkelen om op een meer beheerste 

wijze met straatprotest om te gaan en 

vraagt hun met name medisch personeel, 

advocaten en andere beroepsgroepen die de 

grondrechten van betogers verdedigen, niet 

te arresteren en hun werkzaamheden niet te 

belemmeren; 

beoordelingsprocedures vast te stellen en 

een onafhankelijke toezichtsinstantie voor 

overtredingen door de politie op te richten; 

is van mening dat de gebeurtenissen in het 

Gezipark de noodzaak blootleggen om 

verstrekkende hervormingen door te 

voeren, teneinde de eerbiediging van de 

vrijheid van vergadering te waarborgen; 

moedigt het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en de politie ertoe aan werkwijzen te 

ontwikkelen om op een meer beheerste 

wijze met straatprotest om te gaan en 

vraagt hun met name medisch personeel, 

advocaten en andere beroepsgroepen die de 

grondrechten van betogers verdedigen, niet 

te arresteren en hun werkzaamheden niet te 

belemmeren; uit zijn bezorgdheid over de 

rechtszaken tegen gezondheidswerkers, 

advocaten, academici, studenten en 

beroepsverenigingen in verband met hun 

geweldloze acties tijdens de 

gebeurtenissen van Gezi; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Amendement  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is zeer bezorgd over de zeer beperkte 

berichtgeving over de gebeurtenissen in het 

Gezipark door de Turkse media en het 

ontslag van journalisten die kritiek uitten 

op de reactie van de regering op die 

gebeurtenissen; herinnert eraan dat vrijheid 

van meningsuiting en pluralisme in de 

media, ook de digitale en sociale media, 

centrale Europese waarden zijn, en dat een 

onafhankelijke pers essentieel is voor een 

democratische samenleving, aangezien zij 

burgers in staat stelt geïnformeerd deel te 

nemen aan de collectieve besluitvorming 

en daardoor de democratie versterkt; is 

uiterst bezorgd over de nieuwe internetwet 

die buitensporige controle over en toezicht 

op internettoegang invoert, en mogelijk 

grote gevolgen kan hebben voor de vrijheid 

van meningsuiting, 

onderzoeksjournalistiek, democratisch 

toezicht en toegang tot politiek diverse 

informatie op het internet; wijst op de 

ernstige bezorgdheid die de EU en de 

Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa hebben geuit en 

vraagt de Turkse regering de wet te herzien 

in overeenstemming met de Europese 

normen inzake vrijheid van de media en 

vrijheid van meningsuiting; uit eens te 

meer zijn bezorgdheid over het feit dat de 

meeste media in het bezit zijn van en 

15. is zeer bezorgd over de zeer beperkte 

berichtgeving over de gebeurtenissen in het 

Gezipark door de Turkse media en het 

ontslag van journalisten die kritiek uitten 

op de reactie van de regering op die 

gebeurtenissen; herinnert eraan dat vrijheid 

van meningsuiting en pluralisme in de 

media, ook de digitale en sociale media, 

centrale Europese waarden zijn, en dat een 

onafhankelijke pers essentieel is voor een 

democratische samenleving, aangezien zij 

burgers in staat stelt geïnformeerd deel te 

nemen aan de collectieve besluitvorming 

en daardoor de democratie versterkt; is 

uiterst bezorgd over de nieuwe internetwet 

die buitensporige controle over en toezicht 

op internettoegang invoert, en mogelijk 

grote gevolgen kan hebben voor de vrijheid 

van meningsuiting, 

onderzoeksjournalistiek, democratisch 

toezicht en toegang tot politiek diverse 

informatie op het internet; wijst op de 

ernstige bezorgdheid die de EU en de 

Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa hebben geuit en 

vraagt de Turkse regering de wet te herzien 

in overeenstemming met de Europese 

normen inzake vrijheid van de media en 

vrijheid van meningsuiting; uit eens te 

meer zijn bezorgdheid over het feit dat de 

meeste media in het bezit zijn van en 
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geconcentreerd zijn bij grote 

ondernemingen met een brede reeks 

zakelijke belangen, en wijst op het 

verontrustende en wijdverspreide 

fenomeen van zelfcensuur door media-

eigenaren en journalisten; is bezorgd over 

het feit dat journalisten uit posities in de 

media ontslagen zijn wegens kritiek op de 

regering; is uiterst bezorgd over de 

procedures die gebruikt worden om 

eigenaars van kritische media te bestraffen; 

stelt zich vragen bij de gevolgen van 

overheidsaccreditatie die voornamelijk op 

de oppositiemedia gericht is; uit grote 

bezorgdheid over het buitengewoon grote 

aantal journalisten dat momenteel in 

voorlopige hechtenis zit, daar dit de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 

van de media belemmert, en dringt er bij de 

gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 

aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 

beoordelen en te behandelen; benadrukt de 

bijzondere rol van openbare media bij het 

versterken van de democratie en vraagt de 

Turkse regering te garanderen dat deze 

onafhankelijk en duurzaam zijn en voldoen 

aan de Europese normen; 

geconcentreerd zijn bij grote 

ondernemingen met een brede reeks 

zakelijke belangen, en wijst op het 

verontrustende en wijdverspreide 

fenomeen van zelfcensuur door media-

eigenaren en journalisten; is bezorgd over 

het feit dat journalisten uit posities in de 

media ontslagen zijn wegens kritiek op de 

regering, zoals in de gevallen van 

Hasan Cemal van Milliyet en Nazli Ilicak 

van Sabah; is uiterst bezorgd over de 

procedures die gebruikt worden om 

eigenaars van kritische media te bestraffen; 

stelt zich vragen bij de gevolgen van 

overheidsaccreditatie die voornamelijk op 

de oppositiemedia gericht is; uit grote 

bezorgdheid over het buitengewoon grote 

aantal journalisten dat momenteel in 

voorlopige hechtenis zit, daar dit de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 

van de media belemmert, en dringt er bij de 

gerechtelijke autoriteiten van Turkije op 

aan deze zaken zo spoedig mogelijk te 

beoordelen en te behandelen; benadrukt de 

bijzondere rol van openbare media bij het 

versterken van de democratie en vraagt de 

Turkse regering te garanderen dat deze 

onafhankelijk en duurzaam zijn en voldoen 

aan de Europese normen; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Amendement  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. geeft volledige steun aan het initiatief 

van de regering om een oplossing te vinden 

voor het Koerdische vraagstuk op basis van 

onderhandelingen met de PKK, met als 

doel de terroristische acties van de PKK 

definitief te doen ophouden; moedigt de 

regering aan om de noodzakelijke 

hervormingen in gang te zetten om de 

sociale, culturele en economische rechten 

van de Koerdische gemeenschap te 

bevorderen, onder meer door middel van 

onderwijs in het Koerdisch in openbare 

scholen, na toereikende raadpleging van de 

relevante belanghebbenden en van de 

oppositie, met als uiteindelijk doel bij te 

dragen aan een daadwerkelijke bereidheid 

rekening te houden met de eisen wat betreft 

grondrechten voor alle burgers van Turkije; 

geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het 

grote aantal processen tegen schrijvers en 

journalisten die over het Koerdische 

vraagstuk schrijven en over de arrestatie 

van diverse Koerdische politici, 

burgemeesters, gemeenteraadsleden, 

vakbondsleden, advocaten, manifestanten 

en mensenrechtenactivisten in verband met 

het zogenaamde KCK-proces; dringt er bij 

de oppositie op aan de onderhandelingen 

en hervormingen actief te ondersteunen als 

een belangrijke stap in het belang van de 

Turkse samenleving als geheel; dringt er 

26. geeft volledige steun aan het initiatief 

van de regering om een oplossing te vinden 

voor het Koerdische vraagstuk op basis van 

onderhandelingen met de PKK, met als 

doel de terroristische acties van de PKK 

definitief te doen ophouden; is verheugd 

over het feit dat onderwijs in het 

Koerdisch nu toegestaan is in particuliere 

scholen en moedigt de regering aan om de 

noodzakelijke hervormingen in gang te 

zetten om de sociale, culturele en 

economische rechten van de Koerdische 

gemeenschap te bevorderen, onder meer 

door middel van onderwijs in het 

Koerdisch in openbare scholen, na 

toereikende raadpleging van de relevante 

belanghebbenden en van de oppositie, met 

als uiteindelijk doel bij te dragen aan een 

daadwerkelijke bereidheid rekening te 

houden met de eisen wat betreft 

grondrechten voor alle burgers van Turkije; 

verzoekt Turkije het Europees Handvest 

voor regionale talen of talen van 

minderheden van de Raad van Europa te 

ondertekenen; geeft uiting aan zijn 

bezorgdheid over het grote aantal 

processen tegen schrijvers en journalisten 

die over het Koerdische vraagstuk 

schrijven en over de arrestatie van diverse 

Koerdische politici, burgemeesters, 

gemeenteraadsleden, vakbondsleden, 
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bij de Turkse autoriteiten en de Commissie 

op aan om nauw samen te werken om te 

beoordelen welke uit hoofde van het 

instrument voor pretoetredingssteun (IPA) 

uitgevoerde programma's kunnen worden 

gebruikt om duurzame ontwikkeling in het 

zuidoosten te bevorderen, in het kader van 

de onderhandelingen over hoofdstuk 22; 

advocaten, manifestanten en 

mensenrechtenactivisten in verband met 

het zogenaamde KCK-proces; dringt er bij 

de oppositie op aan de onderhandelingen 

en hervormingen actief te ondersteunen als 

een belangrijke stap in het belang van de 

Turkse samenleving als geheel; dringt er 

bij de Turkse autoriteiten en de Commissie 

op aan om nauw samen te werken om te 

beoordelen welke uit hoofde van het 

instrument voor pretoetredingssteun (IPA) 

uitgevoerde programma's kunnen worden 

gebruikt om duurzame ontwikkeling in het 

zuidoosten te bevorderen, in het kader van 

de onderhandelingen over hoofdstuk 22; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Amendement  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. is van mening dat een maatschappelijke 

dialoog en de betrokkenheid van de sociale 

partners van wezenlijk belang zijn voor de 

ontwikkeling van een welvarende en 

pluralistische samenleving, en ter 

bevordering van maatschappelijke en 

economische inclusie in de samenleving in 

het algemeen; onderstreept dat verdere 

vooruitgang moet worden geboekt op het 

gebied van sociaal beleid en 

werkgelegenheid, in het bijzonder met als 

doel alle obstakels voor het effectief en 

ongehinderd functioneren van vakbonden 

weg te nemen, een nationale 

werkgelegenheidsstrategie vast te stellen, 

zwartwerk aan te pakken, de dekking van 

socialebeschermingsmechanismen te 

verbreden, en de arbeidsparticipatie onder 

vrouwen en personen met een handicap te 

vergroten; wijst op de tenuitvoerlegging 

van nieuwe wetgeving inzake 

vakbondsrechten in zowel de publieke als 

de particuliere sector, in het bijzonder bij 

kleine en middelgrote ondernemingen, en 

verzoekt Turkije om er alles aan te doen 

om de wetgeving volledig in 

overeenstemming met de IAO-normen te 

brengen; benadrukt het belang om 

hoofdstuk 19 over sociaal beleid en 

werkgelegenheid te openen; 

28. is van mening dat een maatschappelijke 

dialoog en de betrokkenheid van de sociale 

partners van wezenlijk belang zijn voor de 

ontwikkeling van een welvarende en 

pluralistische samenleving, en ter 

bevordering van maatschappelijke en 

economische inclusie in de samenleving in 

het algemeen; onderstreept dat verdere 

vooruitgang moet worden geboekt op het 

gebied van sociaal beleid en 

werkgelegenheid, in het bijzonder met als 

doel alle obstakels voor het effectief en 

ongehinderd functioneren van vakbonden 

weg te nemen, in het bijzonder bij kleine 

en middelgrote ondernemingen, een 

nationale werkgelegenheidsstrategie vast te 

stellen, zwartwerk aan te pakken, de 

dekking van 

socialebeschermingsmechanismen te 

verbreden, en de arbeidsparticipatie onder 

vrouwen en personen met een handicap te 

vergroten; wijst op de tenuitvoerlegging 

van nieuwe wetgeving inzake 

vakbondsrechten in zowel de publieke als 

de particuliere sector, en verzoekt Turkije 

om er alles aan te doen om de wetgeving 

volledig in overeenstemming met de IAO-

normen te brengen; benadrukt het belang 

om hoofdstuk 19 over sociaal beleid en 

werkgelegenheid te openen; 
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Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Amendement  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. is van mening dat, gezien de 

strategische rol van Turkije als 

energieknooppunt en gezien het feit dat het 

land over grote hoeveelheden 

hernieuwbare energiebronnen beschikt, 

moet worden overwogen om nauwe 

samenwerking op energiegebied tot stand 

te brengen tussen de EU en Turkije en om 

de onderhandelingen over hoofdstuk 15 

betreffende energie te openen met het oog 

op een passend regelgevingskader; wijst er 

verder op dat het belangrijk is om Turkije 

te betrekken bij de uitwerking van het 

Europese energiebeleid; benadrukt het feit 

dat prioriteiten op het gebied van 

klimaatverandering, hernieuwbare energie 

en energie-efficiëntie moeten worden 

aangepakt, en benadrukt in dit verband de 

mogelijkheden voor samenwerking tussen 

de EU en Turkije op het gebied van groene 

energie; verzoekt de Commissie prioriteit 

te verlenen aan de financiering van 

projecten voor duurzame energie, het 

energienetwerk en interconnectie in 

Turkije; verzoekt Turkije om wetgeving 

inzake milieueffectbeoordeling volledig ten 

uitvoer te leggen, zonder uitzondering te 

maken voor grote projecten; 

38. is van mening dat, gezien de 

strategische rol van Turkije als 

energieknooppunt en gezien het feit dat het 

land over grote hoeveelheden 

hernieuwbare energiebronnen beschikt, 

moet worden overwogen om nauwe 

samenwerking op energiegebied tot stand 

te brengen tussen de EU en Turkije en om 

de onderhandelingen over hoofdstuk 15 

betreffende energie te openen met het oog 

op een passend regelgevingskader; wijst er 

verder op dat het belangrijk is om Turkije 

te betrekken bij de uitwerking van het 

Europese energiebeleid; benadrukt het feit 

dat prioriteiten op het gebied van 

klimaatverandering, hernieuwbare energie 

en energie-efficiëntie moeten worden 

aangepakt, en benadrukt in dit verband de 

mogelijkheden voor samenwerking tussen 

de EU en Turkije op het gebied van groene 

energie; verzoekt de Commissie prioriteit 

te verlenen aan de financiering van 

projecten voor duurzame energie, het 

energienetwerk en interconnectie in 

Turkije; verzoekt Turkije om wetgeving 

inzake milieueffectbeoordeling volledig ten 

uitvoer te leggen, zonder uitzondering te 

maken voor grote projecten; vraagt Turkije 

zo snel mogelijk een doelstelling voor de 

vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen voor te leggen; neemt 
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kennis van de tenuitvoerlegging van wet 

nr. 6446 betreffende de 

elektriciteitsmarkt, maar betreurt de 

invoering van een tijdelijk artikel dat 

particuliere en overheidsbedrijven die 

elektriciteit produceren, ontheft van de 

naleving van de milieuwetgeving tot 2018;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Amendement  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is ingenomen met de Turkse inzet bij 

de verstrekking van humanitaire bijstand 

aan bijna één miljoen Syrische 

vluchtelingen; verzoekt Turkije om zijn 

grenzen grondig te bewaken om de 

binnenkomst van strijders en wapens te 

voorkomen ten gunste van groeperingen 

waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 

dat zij betrokken zijn bij systematische 

mensenrechtenschendingen of die niet 

bijdragen aan de democratische overgang 

in Syrië; is van oordeel dat de EU, Turkije 

en andere internationale belanghebbenden 

er actief naar moeten streven een 

gemeenschappelijke strategische visie te 

ontwikkelen om onverwijld een politieke 

oplossing voor Syrië te bevorderen en 

politieke en economische stabiliteit in de 

regio te ondersteunen, met bijzondere 

aandacht voor Jordanië, Libanon, Iran en 

Irak; wijst in het bijzonder op de moeilijke 

omstandigheden van de Syrische 

alevitische vluchtelingengemeenschap, die 

haar toevlucht heeft gezocht tot de randen 

van de grote steden, en verzoekt Turkije 

ervoor te zorgen dat steun hen 

daadwerkelijk kan bereiken; benadrukt dat 

toegang moet worden gewaarborgd tot 

onderwijs en banen voor vluchtelingen, en 

uit tegelijkertijd bezorgdheid over de 

sociaal-economische impact van 

40. is ingenomen met de Turkse inzet bij 

de verstrekking van humanitaire bijstand 

aan bijna één miljoen Syrische 

vluchtelingen; verzoekt Turkije om zijn 

grenzen grondig te bewaken om de 

binnenkomst van strijders en wapens te 

voorkomen ten gunste van groeperingen 

waarvan het waarschijnlijk wordt geacht 

dat zij betrokken zijn bij systematische 

mensenrechtenschendingen of die niet 

bijdragen aan de democratische overgang 

in Syrië; is van oordeel dat de EU, Turkije 

en andere internationale belanghebbenden 

er actief naar moeten streven een 

gemeenschappelijke strategische visie te 

ontwikkelen om onverwijld een politieke 

en democratische oplossing voor Syrië te 

bevorderen en politieke en economische 

stabiliteit in de regio te ondersteunen, met 

bijzondere aandacht voor Jordanië, 

Libanon, Iran en Irak; wijst in het 

bijzonder op de moeilijke omstandigheden 

van de Syrische alevitische 

vluchtelingengemeenschap, die haar 

toevlucht heeft gezocht tot de randen van 

de grote steden, en verzoekt Turkije ervoor 

te zorgen dat steun hen daadwerkelijk kan 

bereiken; benadrukt dat toegang moet 

worden gewaarborgd tot onderwijs en 

banen voor vluchtelingen, en uit 

tegelijkertijd bezorgdheid over de sociaal-
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vluchtelingengemeenschappen op steden 

en dorpen in de buurt van 

vluchtelingenkampen; verzoekt de 

Commissie, de lidstaten en de 

internationale gemeenschap om nauw 

samen te werken met Turkije bij het 

verlenen van steun aan vluchtelingen; 

economische impact van 

vluchtelingengemeenschappen op steden 

en dorpen in de buurt van 

vluchtelingenkampen; verzoekt de 

Commissie, de lidstaten en de 

internationale gemeenschap om nauw 

samen te werken met Turkije bij het 

verlenen van steun aan vluchtelingen; 

Or. en 

 

 


