EUROPEES PARLEMENT
2004

 






 

2009

13.10.2004

40/2004

SCHRIFTELIJKE VERKLARING
ter inschrijving in het register
ingediend overeenkomstig artikel 116 van het Reglement
door Emma Bonino, Daniel Cohn-Bendit, Bronislaw Geremek, Joao de Deus
Pinheiro en Michel Rocard
over het besluit dat de Europese Raad in december 2004 neemt over het openen
van onderhandelingen met Turkije

Vervaldatum: 13.1.2005

DC\543784NL.doc

NL

PE 349.827

NL

40/2004
Schriftelijke verklaring over het besluit dat de Europese Raad in december 2004 neemt
over het openen van onderhandelingen met Turkije

Het Europees Parlement,
– gelet op artikel 116 van het Reglement,
A. overwegende dat op 17-18 december 2004 de Europese Raad, op grond van het standpunt
van de Europese Commissie, een besluit zal nemen over de vraag of en wanneer
onderhandelingen met Turkije zullen worden geopend met het oog op de toetreding van
dat land tot de Europese Unie;
B. overwegende dat Turkije kan bogen op de langstlopende kandidatuur en dat het land de
afgelopen twee jaar beslissende stappen heeft genomen om bestuur, wetgeving en
economie aan te passen aan de criteria van Kopenhagen;
C. overwegende dat ondanks het feit dat verdere hervormingen noodzakelijk zijn, een
duidelijk en ondubbelzinnig signaal aan de institutionele gesprekspartners en het Turkse
volk moet worden gegeven ter ondersteuning en verdieping van de hervormingen die
momenteel uitgevoerd worden;
D. overwegende dat het besluit tot de formele opening van de toetredingsonderhandelingen
van het grootste belang is, niet alleen voor de ambities en de gerechtvaardigde
verwachtingen van bevolking en instituties van Turkije, maar ook voor Zuidoost-Europa
en het Midden-Oosten en voor de rol van de Europese Unie in deze regio;
1. verzoekt de staatshoofden en regeringsleiders die op de vergadering van de Europese
Raad in december bijeen zijn, plechtig, zich uit te spreken voor de onverwijlde opening
van de onderhandelingen met het oog op de toetreding van Turkije tot de Europese Unie,
in overeenstemming met het besluit dat in december 2002 in Kopenhagen is genomen.
2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen
toekomen aan de regeringen van de lidstaten.
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