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Amendement  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat, ondanks het feit 

dat de Turkse grondwet voorziet in de 

vrijheid van geloof, eredienst en 

verspreiding van religieuze ideeën en 

discriminatie op religieuze gronden 

verbiedt, religieuze minderheden nog 

steeds kampen met haatmisdrijven, verbale 

en fysieke agressie, stigmatisering en 

sociale druk op school en in het openbaar, 

discriminatie en problemen bij het legaal 

oprichten van plaatsen voor de eredienst; 

N. overwegende dat, ondanks het feit 

dat de Turkse grondwet voorziet in de 

vrijheid van geloof, eredienst en 

verspreiding van religieuze ideeën en 

discriminatie op religieuze gronden 

verbiedt, religieuze minderheden nog 

steeds kampen met haatmisdrijven, verbale 

en fysieke agressie, stigmatisering en 

sociale druk op school en in het openbaar, 

discriminatie en problemen bij het legaal 

oprichten van plaatsen voor de eredienst; 

overwegende dat het christelijk cultureel 

erfgoed in het land ernstig wordt 

beschadigd of zelfs volledig vernield; 

overwegende dat er in Turkije 

zorgwekkende radicaal-islamitische 

tendensen waar te nemen zijn sinds 

president Erdoğan en zijn partij, de AKP, 

aan de macht zijn gekomen; 

Or. en 
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Amendement  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. pleit voor onmiddellijke 

terugtrekking van de Turkse 

strijdkrachten uit het grondgebied van 

Syrië en roept op tot een onmiddellijk 

staakt-het-vuren; benadrukt dat alles in 

het werk moet worden gesteld om een 

nieuwe humanitaire crisis te voorkomen; 

veroordeelt met kracht verdere militaire 

acties in Syrië door het Turkse leger; 

maakt zich zorgen over de humanitaire 

situatie in de regio; vreest dat het 

offensief van het Turkse leger tot een 

nieuwe vluchtelingencrisis zal leiden, 

aangezien reeds 5 000 mensen in dit 

gebied ontheemd zijn, en dat ook Europa 

en de EU de gevolgen van deze crisis 

zullen ondervinden; herinnert de Turkse 

regering eraan dat de plaatselijke 

Koerdische militie een belangrijke 

bondgenoot is in de strijd tegen IS en 

andere islamistische terroristische 

organisaties; 
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Amendement  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

15. wijst nogmaals op zijn standpunt 

van november 2017 waarin werd 

opgeroepen om de middelen die voor de 

Turkse autoriteiten zijn bestemd in het 

kader van het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA II) te laten 

afhangen van verbeteringen op het vlak 

van mensenrechten, democratie en de 

rechtsstaat, en om deze middelen indien 

mogelijk over te hevelen naar organisaties 

uit het maatschappelijk middenveld; 

herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 

om bij de toetsing van de IPA-middelen 

niet alleen rekening te houden met de 

ontwikkelingen in Turkije, maar ook 

concrete voorstellen te doen met 

betrekking tot manieren om meer steun te 

geven aan het maatschappelijk 

middenveld in Turkije; 

15. verzoekt de lidstaten de 

onderhandelingen over de toetreding van 

Turkije tot de EU onverwijld definitief te 

beëindigen; pleit ervoor dat de uitbetaling 

van de pretoetredingssteun definitief 

wordt stopgezet en dat de 

onderhandelingen tussen de EU en 

Turkije over de douane-unie worden 

beëindigd; 

Or. en 



 

AM\1145502NL.docx PE614.391v01-00 } 

 PE614.393v01-00 } 

 PE614.400v01-00 } 

 PE614.401v01-00 } 

 PE614.404v01-00 } 

 PE614.406v01-00 } 

 PE614.412v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

 


