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Amendement  11 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is ingenomen met de initiatieven van de 

hoge raad van rechters en openbare 

aanklagers om een groot aantal rechters en 

openbare aanklagers op te leiden op het 

gebied van mensenrechten en om een 

grondige, operationele interpretatie van de 

jurisprudentie van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (EHRM) te 

bevorderen; spoort de regering aan een 

actieplan voor de mensenrechten vast te 

stellen op basis van de jurisprudentie van 

het EHRM, dat erop gericht is de kwesties 

aan te pakken die aan de orde komen in 

arresten van het EHRM waarin werd 

bepaald dat Turkije de bepalingen van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens heeft geschonden; spoort de regering 

aan de ambitieuze justitiële hervormingen 

voort te zetten, die zijn gebaseerd op de 

noodzaak om de bescherming en 

bevordering van grondrechten te 

ondersteunen; benadrukt in dit verband dat 

de hervorming van de antiterreurwet 

prioriteit dient te krijgen; 

21. is ingenomen met de initiatieven van de 

hoge raad van rechters en openbare 

aanklagers om een groot aantal rechters en 

openbare aanklagers op te leiden op het 

gebied van mensenrechten en om een 

grondige, operationele interpretatie van de 

jurisprudentie van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (EHRM) te 

bevorderen; wijst op de goedkeuring van 

een actieplan ter voorkoming van 

schendingen van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en roept de 

regering ertoe op te zorgen voor de snelle 

en effectieve uitvoering ervan zodat alle 

kwesties die aan de orde komen in arresten 

van het EHRM waarin werd bepaald dat 

Turkije de bepalingen van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens heeft 

geschonden eens en voor altijd kunnen 

worden aangepakt; spoort de regering aan 

de ambitieuze justitiële hervormingen 

voort te zetten, die zijn gebaseerd op de 

noodzaak om de bescherming en 

bevordering van grondrechten te 

ondersteunen; benadrukt in dit verband dat 

de hervorming van de antiterreurwet 

prioriteit dient te krijgen; 

Or. en 

 

 


