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10.3.2014 B7-0241/12 

Amendement  12 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het kader voor de 

onderhandelingen met Turkije van 

3 oktober 2005, 

– gezien het kader voor de 

onderhandelingen met Turkije van 

3 oktober 2005 en de verklaring van de 

Europese Gemeenschap en haar lidstaten 

van 21 september 2005, 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/13 

Amendement  13 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. uit zijn bezorgdheid over de 

aanvallen op de kantoren van politieke 

partijen, in het bijzonder de HDP, in de 

verkiezingsperiode voorafgaand aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2014;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/14 

Amendement  14 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. uit zijn bezorgdheid over de kort 

geleden gedane uitspraken van de premier 

van Turkije volgens welke hij in 

overtreding met de huidige internetwet 

Facebook en YouTube zou kunnen 

verbieden; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/15 

Amendement  15 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst er nogmaals op hoe belangrijk 

het is om hoofdstuk 23 (rechterlijke macht 

en fundamentele rechten) en hoofdstuk 24 

(justitie en binnenlandse zaken) in een 

vroeg stadium van het 

onderhandelingsproces te openen en als 

laatste af te ronden; benadrukt dat dit in 

overeenstemming zou zijn met de nieuwe 

benadering van de Commissie voor 

nieuwe kandidaat-lidstaten; herinnert 

eraan dat de opening van deze 

hoofdstukken afhankelijk is van de 

vervulling van de voorwaarden vastgesteld 

in het kader de officiële referentiecriteria 

en benadrukt dan ook dat de vaststelling, 

ten opzichte van Turkije, van officiële 

criteria voor de opening van deze 

hoofdstukken tot een duidelijk 

stappenplan zou leiden voor en een 

nieuwe impuls zou geven aan het 

hervormingsproces, en in het bijzonder 

het hervormingsproces een duidelijk 

richtsnoer zou geven, op basis van de 

Europese normen, met bijzondere nadruk 

op de rechtsspraak; verzoekt de Raad dan 

ook hernieuwde inspanningen voor de 

vaststelling van de officiële 

referentiecriteria en uiteindelijk, wanneer 

aan de criteria is voldaan, voor de 

opening van de hoofdstukken 23 en 24; 

Schrappen 
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dringt er bij Turkije op aan zoveel 

mogelijk samen te werken om dit te 

bereiken; verzoekt de Commissie om 

onverwijld dialoog en samenwerking met 

Turkije te bevorderen op het gebied van 

de rechtsspraak en de grondrechten en op 

het gebied van justitie en binnenlandse 

zaken in het kader van de "positieve 

agenda"; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/16 

Amendement  16 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. spreekt zijn afkeuring uit over het 

uiteenslaan door de politie van een 

vrouwenbetoging georganiseerd door het 

platform genaamd "We maken een einde 

aan de moord op vrouwen", op 8 maart, 

Internationale Dag van de Vrouw, buiten 

het Gezipark in Istanboel; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/17 

Amendement  17 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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; 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; 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 

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 

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 tot een rechtvaardige en vreedzame 

oplossing te komen; 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; 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 

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 
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gebruikt om duurzame ontwikkeling in het 

zuidoosten te bevorderen, in het kader van 

de onderhandelingen over hoofdstuk 22; 

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 B7-0241/18 

Amendement  18 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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, 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, in het bijzonder het stakingsrecht 

en het recht op collectieve 

onderhandelingen; benadrukt het belang 
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om hoofdstuk 19 over sociaal beleid en 

werkgelegenheid te openen; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/19 

Amendement  19 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. herhaalt zijn sterke steun voor de 

hereniging van Cyprus, op basis van een 

eerlijke en duurzame oplossing voor beide 

gemeenschappen, en is dit verband 

verheugd over de gemeenschappelijke 

verklaring van de leiders van de twee 

gemeenschappen over het opnieuw 

opstarten van de gesprekken over de 

hereniging van Cyprus en de inzet van 

beide partijen voor een oplossing op basis 

van een federatie van twee 

gemeenschappen en twee zones met 

politieke gelijkheid, en het feit dat het 

herenigde Cyprus, als lid van de VN en van 

de EU, een enkele internationale 

rechtspersoonlijkheid, een enkel 

zelfbestuur en een enkel staatsburgerschap, 

zal krijgen; is verheugd over de 

inspanningen van beide partijen om een 

positieve sfeer te creëren om de 

gesprekken tot een goed einde te kunnen 

brengen, en om maatregelen te treffen om 

het vertrouwen te herstellen ter 

ondersteuning van het 

onderhandelingsproces; verzoekt Turkije 

actieve steun te verlenen aan de 

onderhandelingen die gericht zijn op een 

eerlijke, alomvattende en duurzame 

oplossing, onder auspiciën van de 

secretaris-generaal van de VN en 

31. herhaalt zijn sterke steun voor de 

hereniging van Cyprus, op basis van een 

eerlijke en duurzame oplossing voor beide 

gemeenschappen, en is dit verband 

verheugd over de gemeenschappelijke 

verklaring van de leiders van de twee 

gemeenschappen over het opnieuw 

opstarten van de gesprekken over de 

hereniging van Cyprus en de inzet van 

beide partijen voor een oplossing op basis 

van een federatie van twee 

gemeenschappen en twee zones met 

politieke gelijkheid, en het feit dat het 

herenigde Cyprus, als lid van de VN en van 

de EU, een enkele internationale 

rechtspersoonlijkheid, een enkel 

zelfbestuur en een enkel staatsburgerschap, 

zal krijgen; is verheugd over de 

inspanningen van beide partijen om een 

positieve sfeer te creëren om de 

gesprekken tot een goed einde te kunnen 

brengen, en om maatregelen te treffen om 

het vertrouwen te herstellen ter 

ondersteuning van het 

onderhandelingsproces; verzoekt Turkije 

actieve steun te verlenen aan de 

onderhandelingen die gericht zijn op een 

eerlijke, alomvattende en duurzame 

oplossing, onder auspiciën van de 

secretaris-generaal van de VN en 
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overeenkomstig de desbetreffende resolutie 

van de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij 

Turkije op aan te beginnen met de 

terugtrekking van zijn troepen uit Cyprus 

en het afgegrendelde gebied rond 

Famagusta over te dragen aan de VN, 

overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van 

de VN-Veiligheidsraad; dringt er bij de 

Republiek Cyprus op aan de haven van 

Famagusta onder het toezicht van de EU-

douane open te stellen, teneinde een 

positief klimaat te scheppen voor een 

succesvolle afronding van de lopende 

onderhandelingen over hereniging, en de 

Turks-Cyprioten toe te staan rechtstreeks 

handel te drijven op een legale wijze die 

voor alle partijen aanvaardbaar is; neemt 

kennis van de voorstellen van de regering 

van Cyprus om bovenstaande kwesties aan 

te pakken; 

overeenkomstig de desbetreffende resolutie 

van de VN-Veiligheidsraad en het 

internationaal recht; dringt er bij Turkije 

op aan te beginnen met de terugtrekking 

van zijn troepen uit Cyprus en het 

afgegrendelde gebied rond Famagusta over 

te dragen aan de VN, overeenkomstig 

Resolutie 550 (1984) van de VN-

Veiligheidsraad; herinnert aan het 

voorstel van de Republiek Cyprus om 

tegelijkertijd de haven van Famagusta 

onder de auspiciën van de EU open te 

stellen, teneinde een positief klimaat te 

scheppen voor een succesvolle afronding 

van de lopende onderhandelingen over 

hereniging, en beide gemeenschappen toe 

te staan rechtstreeks handel te drijven op 

een legale wijze die voor alle partijen 

aanvaardbaar is; neemt kennis van de 

voorstellen van de regering van Cyprus om 

bovenstaande kwesties aan te pakken; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/20 

Amendement  20 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. uit opnieuw zijn steun voor de 

resoluties van de VN-Veiligheidsraad die 

voorzien in de demilitarisering van 

Cyprus, en in het bijzonder voor resolutie 

1251, waarin "het belang van de 

uiteindelijke demilitarisering van de 

Republiek Cyprus als een doelstelling in 

het kader van een algehele alomvattende 

oplossing" wordt onderstreept;   

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/21 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 ter. betreurt het vestigingsbeleid van 

Turkije, en roept Turkije op om 

overeenkomstig het Verdrag van Genève 

en de beginselen van het internationaal 

recht geen nieuwe nederzettingen van 

Turkse burgers op Cyprus te stichten, 

hetgeen het demografische evenwicht op 

het eiland verandert en een toekomstige 

oplossing verhindert; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/22 

Amendement  22 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

3. roept de Turkse en Europese 

autoriteiten ertoe op de eerbiediging van 

de mensenrechten van migranten te 

waarborgen, evenals effectieve 

internationale bescherming van 

asielzoekers en vluchtelingen; dringt er 

bij de EU op aan in dit verband volledige 

technische en financiële bijstand te 

verlenen aan Turkije en dringt er bij 

Turkije op aan om het Verdrag van 

Genève van 1951 en het Protocol daarbij 

van 1967 volledig ten uitvoer te leggen; 
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aanzien van alle lidstaten; vraagt Turkije 

de bestaande bilaterale 

overnameovereenkomsten 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 B7-0241/23 

Amendement  23 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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, moet worden 

overwogen om de onderhandelingen over 

hoofdstuk 15 betreffende energie te 

openen, op voorwaarde dat Turkije zich er 

eerst toe verbindt de soevereine rechten 

van alle lidstaten, met inbegrip van het 

recht van de Republiek Cyprus op een 

exclusieve economische zone 

overeenkomstig het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake het recht van de 

zee (Unclos), volledig te eerbiedigen, en 

zich daarbij onthoudt van elke bedreiging 

jegens de Republiek Cyprus en zich houdt 

aan de in het onderhandelingskader 

vastgelegde verplichtingen op het gebied 

van goede nabuurschapsbetrekkingen en 

de vreedzame beslechting van geschillen;  
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Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/24 

Amendement  24 

Rina Ronja Kari, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag over Turkije 2013 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is ingenomen met het 

democratiseringspakket dat de regering op 

30 september 2013 heeft gepresenteerd en 

vraagt de regering het snel en volledig ten 

uitvoer te leggen, bij de voorbereiding van 

de uitvoeringsbepalingen naar behoren 

overleg te plegen met de oppositie en 

relevante maatschappelijke organisaties, en 

door te gaan met zijn inspanningen met 

het oog op de hervorming van het 

kiesstelsel (onder meer de verlaging van de 

kiesdrempel van 10%) en de adequate 

inclusie van alle onderdelen van de Turkse 

samenleving om de democratie te 

versterken en het bestaande pluralisme in 

het land beter te weerspiegelen; benadrukt 

de dringende noodzaak van een 

alomvattende antidiscriminatiewetgeving 

en de instelling van een Raad voor 

discriminatiebestrijding en gelijkheid; 

vraagt de regering ervoor te zorgen dat de 

wetgeving betreffende haatmisdrijven 

bescherming biedt aan alle burgers en 

gemeenschappen, met inbegrip van 

LGTBI; moedigt de overheid ertoe aan 

onverwijld maatregelen te nemen om de 

alevitische gemeenschap meer rechten te 

geven; vraagt om verdere inspanningen om 

de discriminatie van de Roma-minderheid 

aan te pakken, hun inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt te vergroten en schooluitval 

11. neemt kennis van het 

democratiseringspakket dat de regering op 

30 september 2013 heeft gepresenteerd;  

vraagt de regering haar bereidheid tot 

daadwerkelijke hervorming te bevestigen 

door deze snel en volledig ten uitvoer te 

leggen en bij de voorbereiding van de 

uitvoeringsbepalingen naar behoren alle 

oppositiepartijen en relevante 

maatschappelijke organisaties te 

raadplegen, in het bijzonder de 

vakbondsbeweging; roept de regering er 

verder toe op om het kiesstelsel op korte 

termijn te herzien, aangezien het hier gaat 

om een van de belangrijkste eisen van de 

Turkse oppositiepartijen (onder meer de 

verlaging van de kiesdrempel van 10%  tot 

5% of zelfs de afschaffing van de 

kiesdrempel) en zich verder in te zetten 

voor de  inclusie van alle onderdelen van 

de Turkse samenleving om de 

democratische rechten te versterken en het 

bestaande pluralisme in het land beter te 

weerspiegelen, onder andere door 

onderwijs in andere talen dan het Turks 

in zowel particuliere als openbare scholen 

toe te staan; benadrukt de dringende 

noodzaak van een alomvattende 

antidiscriminatiewetgeving en de instelling 

van een Raad voor discriminatiebestrijding 

en gelijkheid; vraagt de regering ervoor te 
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terug te dringen; zorgen dat de wetgeving betreffende 

haatmisdrijven bescherming biedt aan alle 

burgers en gemeenschappen, met inbegrip 

van LGTBI; moedigt de overheid ertoe aan 

onverwijld maatregelen te nemen om de 

alevitische gemeenschap meer rechten te 

geven; vraagt om verdere inspanningen om 

de discriminatie van de Roma-minderheid 

aan te pakken, hun inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt te vergroten en schooluitval 

terug te dringen; 

Or. en 

 

 


