
 

Betrekkingen EU-Turkije: de stand van zaken
 
"Onaanvaardbaar" EP-Voorzitter Tajani was deze week duidelijk in zijn veroordeling van
de beschuldigen van Turkije aan Nederland en Duitsland. Volgens Turkije gebruikten
deze twee landen nazipraktijken om te verhinderen dat Turkse ministers campagne
konden voeren voor het referendum over meer bevoegdheden voor de Turkse President.
De EU en Turkije werken op veel gebieden samen. Het afgelopen jaar is de spanning
echter opgelopen. Lees verder voor een overzicht van de huidige stand van zaken.
 
Tajani tweette op maandag: "Het is onaanvaardbaar dat de President van Turkije naar nazisme
refereert met betrekking tot een democratisch land. Duitsland garandeert volledig de
fundamentele vrijheden en met deze opmerkingen beledigt Erdogan alle Europeanen." 
 
 
EU-lidmaatschap 
 
 Turkije is kandidaat-lid sinds 1999 maar afgelopen november nam het Parlement een resolutie
aan waarin werd gevraagd om de onderhandelingen uit te stellen zolang onderdrukking in
Turkije voortduurt: "Turkije toont deze politieke wil niet, de daden van de Turkse regering leiden
Turkije verder van Europa weg."
 
 
 Tijdens een plenair debat in maart beschuldigde Guy Verhofstadt, voorzitter van de ALDE-
fractie,  de  Turkse  president  Erdogan  van  cynisme  door  te  pleiten  voor  "vrijheid  van
meningsuiting", terwijl journalisten in Turkije gevangen zitten. "Laten we de onderhandelingen
over de toetreding van Turkije bevriezen. Dat is het enige wat we nu kunnen doen."
 
 
 De EP-leden zijn bezorgd over de verslechterende mensenrechtensituatie. De commissie
Buitenlandse zaken bezocht vorig jaar augustus Turkije. Elmar Brok, destijds voorzitter van de
commissie, zei  dat de ontwikkelingen Turkije verder van de EU weg hebben geleid. In de
plenaire vergadering heeft  Turkije sindsdien ook al  vaker op de agenda gestaan.
 
 
Migratiedeal
 
 
 In maart 2016 sloten de EU en Turkije een overeenkomst om de migratiecrisis aan te pakken.
De  deal  heeft  ervoor  gezorgd  dat  aanzienlijk  minder  migranten  Europa  illegaal  zijn
binnengekomen. Turkije heeft echter meerdere keren gedreigd het akkoord op te schorten door
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20161117IPR51549/freeze-eu-accession-talks-with-turkey-until-it-halts-repression-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20160830IPR40513/turkey-handling-of-aftermath-of-coup-attempt-is-a-crucial-test-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20161122IPR52487/freeze-eu-accession-talks-with-turkey-urge-meps


de EU er van te beschuldigen gemaakte toezeggingen niet na te komen. 
 
 
 De leden hebben diverse aspecten van de overeenkomst bekritiseerd. Tijdens een vergadering
van de commissie Burgerlijke vrijheden zei Jeroen Lenaers (Nederland, EVP): "Als we willen
dat het werkt, moeten we de ervoor zorgen dat de omstandigheden waarin de vluchtelingen
worden opgevangen, worden verbeterd."
 
 
Handelsbetrekkingen
 
 
 De EU is veruit de grootste exportmarkt van Turkije (44,5%), terwijl Turkije de vierde grootste
exportmarkt van de EU is (4,4%). In december vorig jaar stelde de Europese Commissie voor
om  de  douane-unie  met  Turkije  en   handelsbetrekkingen  bij  te  werken.  Zodra  de
onderhandelingen  zijn  afgerond,  moet  de  overeenkomst  door  het  Parlement  worden
goedgekeurd  voordat  zij  in  werking  kan  treden.
 
 
Tijdens de plenaire vergadering in april zullen de leden de situatie in Turkije en het aanstaande
referendum bespreken.
 
Meer informatie
EU-Turkije: het is tijd voor meer dialoog en samenwerking (02-09-2016)
Meer artikelen over de vluchtelingencrisis
EP-delegatie voor de betrekkingen met Turkije
Handelsbetrekkingen met Turkije (EN)
Briefing over aanpassing van de douane-unie (EN)
Briefing over de handelsbetrekkingen met Turkije (EN)

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/eu-turkey-relations-turn-icy
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20160901STO40926/eu-turkey-time-for-more-dialogue-and-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/top-stories/20150831TST91035/migration-a-common-challenge
http://www.europarl.europa.eu/delegations/nl/d-tr/home.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599319/EPRS_BRI%282017%29599319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535014/EXPO_STU%282016%29535014_EN.pdf

