
 

AM\1057794NL.doc PE555.094v01-00 } 

 PE555.095v01-00 } 

 PE555.096v01-00 } 

 PE555.098v01-00 } 

 PE555.099v01-00 } 

 PE555.100v01-00 } 

 PE555.101v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

14.4.2015  B8-0342/2015 }  

 B8-0343/2015 }  

 B8-0344/2015 }  

 B8-0346/2015 }  

 B8-0347/2015 }  

 B8-0348/2015 }  

 B8-0349/2015 } RC1/Am. 1 

Amendement  1 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De honderdjarige herdenking van de Armeense genocide 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de verklaring van 12 april 2015 

van Zijne Heiligheid Paus Franciscus, 

Or. en 



 

AM\1057794NL.doc PE555.094v01-00 } 

 PE555.095v01-00 } 

 PE555.096v01-00 } 

 PE555.098v01-00 } 

 PE555.099v01-00 } 

 PE555.100v01-00 } 

 PE555.101v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.4.2015  B8-0342/2015 }  

 B8-0343/2015 }  

 B8-0344/2015 }  

 B8-0346/2015 }  

 B8-0347/2015 }  

 B8-0348/2015 }  

 B8-0349/2015 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De honderdjarige herdenking van de Armeense genocide 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. staat aan de vooravond van de 

honderdjarige herdenking stil bij de 

anderhalf miljoen onschuldige Armeense 

slachtoffers die in het Ottomaanse Rijk om 

het leven zijn gekomen; sluit zich aan bij 

de herdenking van het feit dat de Armeense 

genocide honderd jaar geleden heeft 

plaatsgevonden en doet dat in een geest 

van Europese solidariteit en 

rechtvaardigheid; roept de Commissie en 

de Raad ertoe op aan de herdenking deel te 

nemen; 

1. staat aan de vooravond van de 

honderdjarige herdenking van de 

Armeense genocide in het Ottomaanse 

Rijk stil bij de anderhalf miljoen 

onschuldige Armeense slachtoffers die om 

het leven zijn gekomen; sluit zich aan bij 

de herdenking van het feit dat de Armeense 

genocide honderd jaar geleden heeft 

plaatsgevonden en doet dat in een geest 

van Europese solidariteit en 

rechtvaardigheid; roept de Commissie en 

de Raad ertoe op aan de herdenking deel te 

nemen; 

Or. en 
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Amendement  3 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De honderdjarige herdenking van de Armeense genocide 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. verheugt zich over het feit dat steeds 

meer maatschappelijke organisaties en 

politici in Turkije de Armeense genocide 

erkennen, en spoort de Turkse 

instellingen ertoe aan dit voorbeeld te 

volgen en deze genocide als een historisch 

feit te erkennen; 

Or. en 
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Amendement  4 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De honderdjarige herdenking van de Armeense genocide 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. beschouwt de verklaringen van de 

president van de Republiek Turkije, Recep 

Tayyip Erdoğan, en de premier van de 

Republiek Turkije, Ahmet Davutoğlu, 

waarin zij hun medeleven betuigen en 

erkennen dat er wreedheden tegen de 

Ottomaanse Armeniërs zijn begaan, als 

een stap in de goede richting; moedigt 

Turkije ertoe aan de honderdjarige 

herdenking van de Armeense genocide aan 

te grijpen als een belangrijke gelegenheid 

om verdere inspanningen te leveren om 

zijn verleden onder ogen te zien, onder 

meer door de openstelling van zijn 

archieven, de Armeense genocide te 

erkennen en zo de weg te effenen voor een 

echte verzoening tussen het Turkse en het 

Armeense volk; 

5. moedigt Turkije ertoe aan de 

honderdjarige herdenking van de 

Armeense genocide aan te grijpen als een 

belangrijke gelegenheid om verdere 

inspanningen te leveren om zijn verleden 

onder ogen te zien, onder meer door de 

openstelling van zijn archieven, de 

Armeense genocide te erkennen en zo de 

weg te effenen voor een echte verzoening 

tussen het Turkse en het Armeense volk; 

Or. en 
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Amendement  5 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De honderdjarige herdenking van de Armeense genocide 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. beschouwt de verklaringen van de 

president van de Republiek Turkije, Recep 

Tayyip Erdoğan, en de premier van de 

Republiek Turkije, Ahmet Davutoğlu, 

waarin zij hun medeleven betuigen en 

erkennen dat er wreedheden tegen de 

Ottomaanse Armeniërs zijn begaan, als een 

stap in de goede richting; moedigt Turkije 

ertoe aan de honderdjarige herdenking van 

de Armeense genocide aan te grijpen als 

een belangrijke gelegenheid om verdere 

inspanningen te leveren om zijn verleden 

onder ogen te zien, onder meer door de 

openstelling van zijn archieven, de 

Armeense genocide te erkennen en zo de 

weg te effenen voor een echte verzoening 

tussen het Turkse en het Armeense volk; 

5. merkt op dat de verklaringen van de 

president van de Republiek Turkije, Recep 

Tayyip Erdoğan, en de premier van de 

Republiek Turkije, Ahmet Davutoğlu, 

waarin zij hun medeleven betuigen en 

erkennen dat er wreedheden tegen de 

Ottomaanse Armeniërs zijn begaan, een 

stap in de goede richting zijn; moedigt 

Turkije ertoe aan de honderdjarige 

herdenking van de Armeense genocide aan 

te grijpen als een belangrijke gelegenheid 

om verdere inspanningen te leveren om 

zijn verleden onder ogen te zien, onder 

meer door de openstelling van zijn 

archieven, de Armeense genocide te 

erkennen en zo de weg te effenen voor een 

echte verzoening tussen het Turkse en het 

Armeense volk; 

Or. en 
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Amendement  6 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De honderdjarige herdenking van de Armeense genocide 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. looft de boodschap over de 

herdenking van de Armeense genocide die 

Zijne Heiligheid Paus Franciscus op 

12 april 2015 in een sfeer van vrede en 

verzoening heeft uitgesproken; 

Or. en 

 

 


