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Persberichten 
 
 
 CDA  
15-12-04 
Rapport-Eurlings over toetreding van Turkije door ruime meerderheid 
EP aanvaard 
Met 407 stemmen voor en 262 stemmen tegen heeft het Europees Parlement het 
rapport van Camiel Eurlings over de toetreding van Turkije aanvaard. 
Rapporteur Eurlings vindt dat hierdoor een duidelijk en kritisch signaal aan de 
Europese Raad van staats- en regeringsleiders is gegeven, die aanstaande vrijdag een 
besluit moeten nemen over het al of niet starten van de onderhandelingen.  
 
Eurlings: "Door mijn rapport met een zeer brede meerderheid te aanvaarden, geeft dit 
Parlement een sterk signaal richting Turkije om nog te doen wat nog gedaan moet worden. 
De bal ligt bij Turkije. Met een brede meerderheid geeft dit Parlement tevens een sterk 
signaal richting Europese Raad. In het rapport staan een aantal criteria waaraan moet worden 
voldaan om eventuele onderhandelingen te kunnen starten. De Raad zal die criteria moeten 
overnemen." 
 
Het rapport is kritischer dan de aanbeveling van de Europese Commissie. Het parlement is 
van oordeel dat alleen onder strenge condities de onderhandelingen met Turkije gestart 
kunnen worden.  Eurlings: "Wij vinden bijvoorbeeld dat in de eerste fase van de 
onderhandelingen voorrang moet worden gegeven aan de volledige uitvoering van de 
zogenaamde politieke criteria, die over mensenrechten, rechtsstaat en democratie gaan. 
Zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk. Turkije moet bewijzen dat het land klaar is. 
Bovenaan iedere agenda  voor de onderhandelingen tussen de EU en Turkije op ministerieel 
niveau, of dat nu gaat over het hoofdstuk waterkwaliteit of landbouw, komt het onderwerp 
mensenrechten en fundamentele vrijheden te staan. De bewijslast ligt bij Turkije en niet bij de 
Europese Unie." 
 
Er zijn nog veel zaken die nog moeten worden opgelost voordat de onderhandelingen kunnen 
starten. Zo moet Turkije nog een aantal wetten veranderen. Daarnaast moet een monitoring 
worden opgezet om de ontwikkeling in Turkije goed te kunnen volgen, zodat, indien nodig, de 
onderhandelingen kunnen worden stopgezet.  
 
In het rapport staat verder dat het draagvlak van de Europese bevolking essentieel is. Turkije 
moet de burgers van Europa overtuigen dat de hervormingen in dat land niet alleen in 
wetgeving zijn doorgevoerd, maar ook in het dagelijks leven. Tot slot zal Turkije moeten 
aantonen dat de veranderingen onomkeerbaar zijn. In de woorden van Camiel Eurlings: "Pas 
als het in Turkije even gemakkelijk is een christelijke kerk te bouwen als in Rotterdam een 
moskee, is het land klaar om toe te treden. Dan is Turkije een echt Europees land geworden 
en alleen dan kan er voldoende draagvlak ontstaan bij de burgers van de huidige Europese 
landen." 
 
Nieuwe grondwet nodig en relatie met Cyprus 
Het rapport spreekt zich ook uit over de grondwet van Turkije. Deze stamt nog uit de jaren '80 
en is door het leger opgesteld. Deze grondwet moet worden herschreven, omdat de huidige 
tekst te ver af staat van de fundamentele veranderingen die nodig zijn voor het lidmaatschap 
van de EU. Een nieuwe grondwet kan een werkelijke basis vormen voor een modernisering 
van de Turkse samenleving. Voor wat betreft Cyprus spreekt het parlement zich uit voor het 
onomwonden erkennen van de Republiek Cyprus, per slot van rekening een lidstaat van de 
Europese Unie. 
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Concluderend zegt Eurlings dat het nu in Turkije twee kanten kan opgaan. Of Turkije 
hervormt zichzelf op al hierboven genoemde kritiekpunten en wordt een werkelijk Europees 
land. In dat geval kan Turkije ook daadwerkelijk lid worden, wat goed is voor Turkije, en ook 
een aanwinst kan zijn voor de EU. Als dit Turkije niet lukt, moet de EU helder zijn door te 
zeggen dat het lidmaatschap er niet in zit 

Persberichten 
 CDA  
14-12-04 
Breed gedragen rapport Europees Parlement is duidelijk en kritisch 
signaal aan regeringsleiders 

Tijdens het debat in het Europees Parlement over de start van de onderhandelingen 
met Turkije heeft rapporteur Camiel Eurlings de politieke fracties opgeroepen 
eensgezind te blijven en een duidelijk signaal richting de Top van staats- of 
regeringsleiders te geven, die aanstaande vrijdag een besluit moeten nemen over het 
al of niet starten van de onderhandelingen.  

Eurlings: "Door mijn rapport met een zeer brede meerderheid te aanvaarden, geeft dit 
Parlement een sterk signaal richting Turkije om nog te doen wat nog gedaan moet worden. 
De bal ligt bij Turkije. Met een brede meerderheid geeft dit Parlement tevens een sterk 
signaal richting Europese Raad. In het rapport staan een aantal criteria waaraan moet worden 
voldaan om eventuele onderhandelingen te kunnen starten. De Raad zal die criteria moeten 
overnemen." 

Het rapport is kritischer dan de aanbeveling van de Europese Commissie. Het parlement is 
van oordeel dat alleen onder strenge condities de onderhandelingen met Turkije gestart 
kunnen worden. Eurlings: "Wij vinden bijvoorbeeld dat in de eerste fase van de 
onderhandelingen voorrang moet worden gegeven aan de volledige uitvoering van de 
zogenaamde politieke criteria, die over mensenrechten, rechtstaat en democratie gaan. 
Zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk. Turkije moet bewijzen dat het land klaar is. 
Bovenaan iedere agenda voor de onderhandelingen tussen de EU en Turkije op ministerieel 
niveau, of dat nu gaat over het hoofdstuk waterkwaliteit of landbouw, komt het onderwerp 
mensenrechten en fundamentele vrijheden te staan. De bewijslast ligt bij Turkije en niet bij de 
Europese Unie." 

Er zijn nog veel zaken die nog moeten worden opgelost voordat de onderhandelingen kunnen 
starten. Zo moet Turkije nog een aantal wetten veranderen. Daarnaast moet een monitoring 
worden opgezet om de ontwikkeling in Turkije goed te kunnen volgen, zodat, indien nodig, de 
onderhandelingen kunnen worden stopgezet.  

In het rapport staat verder dat het draagvlak van de Europese bevolking essentieel is. Turkije 
moet de burgers van Europa overtuigen dat de hervormingen in dat land niet alleen in 
wetgeving zijn doorgevoerd, maar ook in het dagelijks leven. Tot slot zal Turkije moeten 
aantonen dat de veranderingen onomkeerbaar zijn. In de woorden van Camiel Eurlings: "Pas 
als het in Turkije even gemakkelijk is een christelijke kerk te bouwen als in Rotterdam een 
moskee, is het land klaar om toe te treden. Dan is Turkije een echt Europees land geworden 
en alleen dan kan er voldoende draagvlak ontstaan bij de burgers van de huidige Europese 
landen." 

Nieuwe grondwet nodig en relatie met Cyprus 

Het rapport spreekt zich ook uit over de grondwet van Turkije. Deze stamt nog uit de jaren '80 
en is door het leger opgesteld. Deze grondwet moet worden herschreven, omdat de huidige 
tekst te ver af staat van de fundamentele veranderingen die nodig zijn voor het lidmaatschap 
van de EU. Een nieuwe grondwet kan een werkelijke basis vormen voor een modernisering 
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van de Turkse samenleving. Voor wat betreft Cyprus betreft spreekt het parlement zich uit 
voor het onomwonden erkennen van de Republiek Cyprus, per slot van rekening een lidstaat 
van de Europese Unie. 

Concluderend zegt Eurlings dat het nu in Turkije twee kanten kan opgaan. Of Turkije 
hervormt zichzelf op al hierboven genoemde kritiekpunten en wordt een werkelijk Europees 
land. In dat geval kan Turkije ook daadwerkelijk lid worden, wat goed is voor Turkije en ook 
een aanwinst kan zijn voor de EU. Als dit Turkije niet lukt, moet de EU helder zijn door te 
zeggen dat lidmaatschap er niet inzit.  

Voor meer informatie: Eduard Slootweg, persvoorlichter EVP-ED fractie/CDA-delegatie: tel. + 
32 475 721 280 

Persberichten 
 CDA  
29-09-05 
Reactie Camiel Eurlings op uitstel ratificatie douane-unie met Turkije 

Vandaag heeft het Europees Parlement  de ratificatie van de douane-unie tussen de 
Europese Unie en Turkije uitgesteld. Reden is de weigering van Turkije om Cypriotische 
schepen en vliegtuigen toe te laten tot Turks gebied. Dit uitstel werpt een zeer zware 
schaduw op het begin van de toetredingsonderhandelingen die begin volgende week moeten 
starten. Zonder de ratificatie door het Europees Parlement kan de douane-unie niet in 
werking treden. 

CDA-Europarlementariër Camiel Eurlings en rapporteur voor Turkije: 'De Europese Unie is te 
lang doorgegaan met pappen en nathouden. Wij hebben nu een streep gezet. Instemmen 
met de douane-unie met vooraf de wetenschap dat Turkije die niet wil uitvoeren zou de 
geloofwaardigheid van de Unie zwaar onder druk zetten. Op het moment dat Turkije belooft 
volgens de regels van de douane-unie Cypriotische schepen en vliegtuigen toe te laten zullen 
wij gaan ratificeren.' 

Camiel  Eurlings is bewust dat de weigering van het parlement om het verdrag te 
ondertekenen een zware hypotheek legt op de gesprekken over Turkse toetreding tot de 
Unie: 'Het was de bedoeling dat de maanden tussen afgelopen december, waar de 
regeringsleiders het eens werden over het begin van de onderhandelingen met Turkije, en nu 
een sfeer van vertrouwen tussen Turkije en de EU zou ontstaan. Dit is jammerlijk mislukt en 
je ziet dat een sfeer van wantrouwen is gekomen. Ik vind dat alleen als je duidelijk zegt waar 
het op staat het onderhandelingsklimaat kan verbeteren.' 

Eurlings vindt ook dat de Europese Unie daadkrachtiger moet handelen voor wat betreft de 
situatie op Cyprus: 'Het kan toch niet dat een VN macht de vrede moet handhaven in één van 
de EU lidstaten. De belangrijkste oorzaak van de problemen rondom de douane-unie is de 
deling van het eiland. Het is een belangrijke opdracht van de EU om daadwerkelijk werk te 
maken aan het einde van de deling en het geïsoleerde noorden uit haar isolement te halen. 
Een oplossing van Cyprus betekent een stap voorwaarts in de verbetering met de relatie met 
Turkije.' 

Persberichten 
 CDA  
06-10-04 
Camiel Eurlings: Hard vasthouden aan de criteria 
De aanbeveling van de Europese Commissie om de toetredingsonderhandelingen met 
Turkije op een andere leest te schoeien dan vroeger is een goede zaak.  
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Dit stelt  Europarlementariër Camiel Eurlings in een eerste reactie na het verschijnen van de 
aanbeveling. Eurlings is namens het Europees Parlement rapporteur over de toetreding van 
Turkije. 

Eurlings:"Het is in dit opzicht goed dat de EU zelf gaat monitoren hoe het 
democratiseringsproces zich in Turkije voltrekt. Het is ook goed dat de Raad bij 
gekwalificeerde meerderheid kan besluiten de onderhandelingen op te schorten en het is ook 
goed vooraf tegen Turkije te zeggen dat de uitkomst van de onderhandelingen niet bij 
voorbaat vast staat. Turkije kan in mijn ogen alleen maar lid worden als het in alle opzichten 
de waarden en normen van de landen van de huidige Europese Unie onderschrijft en - 
belangrijker nog - in praktijk brengt. Het moet bij wijze van spreken even makkelijk zijn een 
kerk in Turkije te bouwen als een moskee in Nederland. Alleen dan is Turkije voor de EU een 
aanwinst en kan er sprake zijn van voldoende draagvlak onder de bevolking van de huidige 
lidstaten voor toetreding.  

Eurlings: "In 1999 is Turkije door de regeringsleiders de status van kandidaat-lidstaat 
gegeven. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zeer goed wordt gelet op de politieke 
criteria. Alleen een Turkije dat in alle opzichten zich kan meten aan de Europese standaarden 
voor wat betreft mensenrechten, democratie en rechtstaat kan in mijn visie toetreden." 

Naar verwachting wordt het rapport van Camiel Eurlings op 1 december a.s. in het Europees 
Parlement besproken. 

14-09-04 
Camiel Eurlings rapporteur over toetreding Turkije 
Dinsdag 14 september is CDA-Europarlementariër Camiel Eurlings benoemd tot 
rapporteur over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.  

Hij zal namens het Europees Parlement een oordeel moeten geven of Turkije ver genoeg is 
gevorderd met het democratiseringsproces om te kunnen beginnen met de 
toetredingsonderhandelingen 

Zes oktober publiceert de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, 
haar standpunt over het al dan niet starten van de onderhandelingen met Turkije. Daarna 
spreekt het Europees Parlement haar oordeel uit. Camiel Eurlings zal als rapporteur de 
leiding nemen van dit proces. Tot slot zal uiterlijk eind december de Raad van Ministers een 
definitief besluit moeten nemen.  

Eurlings: "Ik zal nauwgezet onderzoeken of Turkije aan de zogenaamde criteria van 
Kopenhagen voldoet. Deze houden onder andere in dat Turkije een goed werkende 
democratie en rechtsstaat is en dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Ik zal ook 
nagaan welke rol bijvoorbeeld het leger speelt in de politieke arena en in welke 
omstandigheden de christelijke minderheden zich bevinden." 

Indien de onderhandelingen daadwerkelijk worden geopend en ook worden afgesloten, 
moeten het Europees Parlement en de afzonderlijke lidstaten instemmen met een 
daadwerkelijke toetreding van Turkije. 

18-03-04 
Arie Oostlander: Turkije moet fundamentele besluiten blijven nemen 
Woensdag 17 maart heeft de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees 
Parlement met grote meerderheid (39 voor, 2 tegen en 7 onthoudingen) het Oostlander 
rapport aangenomen over de vooruitgang van Turkije op weg naar toetreding tot de 
EU. 

De Commissie Buitenlandse Zaken verwelkomt de sterke motivatie en de politieke wil van de 
Turkse regering en een grote meerderheid van de Turkse volksvertegenwoordiging om de 
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hervormingen door te voeren die nodig zijn om aan de politieke criteria van Kopenhagen te 
voldoen. Maar Turkije moet fundamentele besluiten blijven nemen. Turkije moet systematisch 
de tekortkomingen op het gebied van de rechtstaat en het democratisch tekort aanpakken, 
aangezien het voldoen aan de politieke criteria een absolute prioriteit is.  

CDA-Europarlementariër Arie Oostlander benadrukt dat de politieke hervormingen alleen 
kunnen worden beoordeeld op basis van hun daadwerkelijke toepassing in de dagelijkse 
praktijk op alle niveaus van het rechts- en veiligheidssysteem, in zowel het burgerlijke als het 
militaire apparaat, en dat ze gedragen moeten worden door de samenleving. De eventuele 
toetreding moet ook voldoen aan de verwachtingen van de EU-burgers die van het 
democratisch karakter van de hervormingen en hun toepassing moeten worden overtuigd.  

Oostlander beklemtoont dat Turkije zelf een soeverein besluit moet nemen of het de politieke 
beginselen en waarden van de EU toepasselijk acht voor de Turkse staat en samenleving of 
dat ze deze verwerpt.  

Cyprus 
Het Parlement blijft erbij dat de oplossing van het Cyprus-probleem een essentiële 
voorwaarde is voor vooruitgang inzake de Turkse kandidatuur voor EU-toetreding. Het roept 
de Turkse autoriteiten én de regering van Cyprus op hun constructieve houding te handhaven 
om tot een oplossing te komen in de huidige onderhandelingsronde, op basis van het plan 
van Kofi Annan, in de vorm van een eerlijke, duurzame en praktische oplossing van de 
Cyprus-kwestie, die consistent is met de desbetreffende VN-resoluties. 

Verder verzoekt het Europees Parlement Turkije om zonder verdere vertraging de besluiten 
van het Europese Hof van de Mensenrechten uit te voeren. Het betreurt het verloop van de 
heropende rechtszaak tegen Sacharov-prijswinnaar Leyla Zana en drie andere voormalige 
afgevaardigden van de Partij van de Democratie en benadrukt dat deze zaak symbool staat 
van de kloof tussen het Turkse rechtssysteem en dat van de EU.  

Het rapport staat op de agenda van de eerstvolgende plenaire zitting van het Europees 
Parlement (eind maart). 

Persberichten 
 CDA  
01-04-04 
Arie Oostlander: Turkije moet fundamentele besluiten blijven nemen 
Vandaag, 1 april, heeft het Europees Parlement het rapport van Arie Oostlander over de 
vooruitgang van Turkije op weg naar toetreding tot de EU aangenomen (211 stemmen, 
84 tegen en 46 onthoudingen).  

Het parlement verwelkomt de sterke motivatie en de politieke wil van de Turkse regering en 
een grote meerderheid van de Turkse volksvertegenwoordiging om de hervormingen door te 
voeren die nodig zijn om aan de politieke criteria van Kopenhagen te voldoen. Maar Turkije 
moet fundamentele besluiten blijven nemen. Turkije moet systematisch de tekortkomingen op 
het gebied van de rechtstaat en het democratisch tekort aanpakken, aangezien het voldoen 
aan de politieke criteria een absolute prioriteit is.  

CDA-Europarlementariër Arie Oostlander benadrukt dat de politieke hervormingen alleen 
kunnen worden beoordeeld op basis van hun daadwerkelijke toepassing in de dagelijkse 
praktijk op alle niveaus van het rechts- en veiligheidssysteem, in zowel het burgerlijke als het 
militaire apparaat, en dat ze gedragen moeten worden door de samenleving. De eventuele 
toetreding moet ook voldoen aan de verwachtingen van de EU-burgers die van het 
democratisch karakter van de hervormingen en hun toepassing moeten worden overtuigd.  
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Oostlander beklemtoont dat Turkije zelf een soeverein besluit moet nemen of het de politieke 
beginselen en waarden van de EU toepasselijk acht voor de Turkse staat en samenleving of 
dat ze deze verwerpt.  

Verder verzoekt het Europees Parlement Turkije om zonder verdere vertraging de besluiten 
van het Europese Hof van de Mensenrechten uit te voeren. Het betreurt het verloop van de 
heropende rechtszaak tegen Sacharov-prijswinnaar Leyla Zana en drie andere voormalige 
afgevaardigden van de Partij van de Democratie en benadrukt dat deze zaak symbool staat 
van de kloof tussen het Turkse rechtssysteem en dat van de EU.  

Voor meer informatie: Arie Oostlander, tel. +32 2 284 58 62 of +31 6 53 83 28 00    

Het hele rapport kunt u downloaden op: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_EN.htm 

 

Persberichten 
 CDA  
10-12-02 
Oostlander: datum toetredingsonderhandelingen met Turkije 
onacceptabel 

CDA-Europarlementariër Arie Oostlander vindt het onacceptabel als tijdens de Top in 
Kopenhagen een datum wordt genoemd voor de toetredingsonderhandelingen. Hij zegt 
dit in een eerste reactie op de berichten dat er een grote meerderheid in de Raad 
bestaat om in 2005 met Turkije in onderhandeling te gaan over toetreding indien de 
mensenrechtensituatie in Turkije in 2004 duidelijk is verbeterd. 

Oostlander is in het Europees Parlement rapporteur voor Turkije. Oostlander: "Ik vind dat 
moet worden vastgehouden aan politieke criteria. Vasthouden aan die politieke criteria 
betekent vasthouden aan het karakter dat de Europese Unie typeert. Concreet betekent dit 
voor Turkije: Voldoe aan de politieke criteria, geen datum, maar aan het werk!" 

Oostlander roept de staats- en regeringsleiders op om tijdens de top in Kopenhagen niet te 
zwichten voor politieke druk: "Het noemen van een datum voor onderhandelingen 
vooruitlopend op het voldoen aan de criteria is buigen voor politieke druk. En dat is 
onacceptabel. Wij willen geen Europese Unie met lidstaten waar mensenrechten worden 
geschonden." 

Ingaand op de opmerking van Erdogan dat Europa geen christelijke club mag zijn, zegt 
Oostlander: Democratie en rechtstaat zijn weliswaar diep in het christendom verankerd maar 
het is geen christelijk monopolie. Iedereen die het met die waarden eens is, is welkom. 

Persberichten 
 CDA  
06-11-03 
Arie Oostlander is teleurgesteld over inhoud rapportage Turkije 

CDA-europarlementariër Oostlander: "Het blijkt dat in Turkije met de wetgeving 
voortgang is gemaakt, maar de implementatie is achtergebleven. Dit vind ik 
teleurstellend. 
Ook de rol van het leger is nog veel dominanter dan ik had gedacht. Ook dat is jammer.'  
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'Volgend jaar zou moeten worden bepaald of de onderhandelingen met Turkije kunnen 
worden begonnen. Ik zie het op basis van de vandaag gepresenteerde rapportage zeer 
somber in. Voor wat betreft de situatie van de mensenrechten, rechtstaat en democratie is in 
de veertig jaar sinds de aanmelding van Turkije weinig veranderd in Turkije. De laatste drie 
jaren is er gelukkig wel beweging gekomen, maar er moet een hele grote inhaalslag worden 
gemaakt en ik vrees dat dit niet haalbaar is in één jaar.' 

Meer informatie:  

Arie Oostlander. tel. + 31 6 53832800 

Eduard Slootweg tel. + 32 475 721 280 

30-11-05 
Camiel Eurlings leider waarnemersmissie Pamuk 
CDA-Europarlementariër Camiel Eurlings gaat de waarnemersmissie leiden die het 
Europees Parlement stuurt naar het proces van de Turkse schrijver Orhan Pamuk. 

De 53-jarige schrijver staat op 16 december in Istanbul terecht wegens belediging van de 
Turkse nationale identiteit. Hij heeft in een interview de moord op vele Koerden en Armeniërs 
in Turkije aan de kaak gesteld.  

Eurlings: 'In een land dat bij de EU wil horen moet vrijheid van meningsuiting een normale 
zaak zijn. Wij zullen erop toezien of de man een eerlijk proces krijgt of niet, net zoals in 2003 
en 2004 het Europees Parlement waarnemers heeft gestuurd naar de berechting van Leyla 
Zana en anderen. Wij gaan ook kijken of de constitutionele hervormingen in Turkije ook 
daadwerkelijk worden ingevoerd en in hoeverre deze in lijn zijn met de EU-normen.'  

Volgens Camiel Eurlings is het proces een testcase voor Turkije. 'Processen zoals tegen 
Orhan Pamuk,  Hrant Dink en Burak Pekdil of tegen de uitgevers zoals Fatih Tas en Ragip 
Zarakolyu zijn volgens mij in strijd met de Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
Een veroordeling heeft zeer zeker een negatief effect op de toetredingsonderhandelingen 
tussen de EU en Turkije. 

De andere delegatieleden zijn de heer Panagiotis Beglitis (PES/GR), Andrew Duff(ALDE/UK), 
mw. Feleknas Uca (GUE/D) en Geoffrey Van Orden (EVP-ED/UK). 

14-12-05 
Camiel Eurlings leidt waarneming Pamuk 
Het Europees parlement stuurt een delegatie naar Istanbul om de opening van het 
proces van de Turkse schrijver Orhan Pamuk, op 16 December a.s. bij te wonen. 

De delegatie, geleid door CDA Europarlementariër Camiel Eurlings, de woordvoerder van het 
Europees Parlement over de toetreding van Turkije,  zal bekijken of het nieuwe Turkse 
strafrecht voldoet aan de Europese standaard voor grondrechten. 

Mr Pamuk werd in augustus 2005 door de openbare aanklager in Istanbul beschuldigd van 
het overtreden van artikel 301 van de Turkse Grondwet na een interview dat hij gaf aan een 
Zwitserse krant waarin hij zei:  'dertigduizend Koerden en een miljoen Armeniërs zijn 
vermoord en niemand anders dan ik durft erover te praten.' De openbare aanklager vervolgt 
Pamuk voor het beledigen van de Turkse identiteit, waarvoor hij een gevangenisstraf van drie 
jaar kan krijgen.  
  
De delegatie, waar ook  Panagiotis Beglitis (PES, EL), Andrew Duff (ALDE, UK), Feleknas 
Uca (GUE/NGL, DE) and Geoffrey Van Orden (EPP-ED, UK) deel van uitmaken, zal bij het 
proces op dezelfde manier waarnemen zoals eerder een andere delegatie vanuit het 
Europees Parlement deed bij het proces van Sacharov-prijswinnar Leyla Zana en anderen  in 
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2003 and 2004. 
  
'Vrijheid van meningsuiting is een van de grondrechten die Turkije dient te respecteren.Het is 
essentieel voor de toetreding van Turkije bij de Europese Unie, en rechtzaken zoals tegen  
Orhan Pamuk, Hrant Dink en Burak Pekdil of tegen de uitgevers Fatih Tas and Ragip 
Zarakolu zijn niet in lijn met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en kunnen 
een negatief effect hebben op het toetredingsproces van Turkije.", zegt Camiel Eurlings.  Hij 
voegde nog toe dat de delegatie vanuit het Europees Parlement de Turkse rechtspraak niet 
bij voorbaat wil veroordelen maar: " wil bekijken of de nieuwe strafwet voldoet aan onze 
verwachtingen met betrekking tot de grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting.' 
         
De delegatie van het Europees parlement zal op vrijdag na het sluiten van de rechtzitting een 
persconferentie houden rond 13.00 uur buiten de rechtzaal. Later in de middag, zullen de 
leden van het Europees parlement spreken met andere Turkse schrijvers en uitgevers en met 
NGO's. 

Persberichten 
 CDA  
30-10-03 
Uitnodiging: Expertmeeting Islam & democratie 
De (on)mogelijkheden van/het spanningsveld tussen democratie en de politieke islam 
zullen door verschillende experts van diverse pluimage worden bediscussieerd op 
vrijdag 7 november in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Dit alles tegen de 
achtergrond van grotere ontwikkelingen als 11- 9 en de oorlog in Irak. 

Ook voor Nederlandse politieke partijen zijn de vragen omtrent islam en democratie in 
toenemende mate interessant en relevant, de discussie zal dan ook ingaanop de gevolgen 
voor de Nederlandse politiek. 

DATUM: vrijdag 7 november 2003 
TIJD:  14.00- 17.00 
PLAATS: Tweede Kamergebouw, Den Haag. (13.45 melden bij ingang Plein) 
INFO:  030- 2399931/ rgrootwassink@groenlinks.nl 

Uit het Arab Human Development Report 2003 dat onlangs werd uitgegeven blijkt dat het met 
de democratie in de Arabische wereld nog altijd niet erg vlotten wil. Sommige commentatoren 
wijzen steevast de islam aan als belemmerende factor voor verdere democratisering maar in 
de praktijk blijkt in sommige gevallen de politieke islam wel degelijk met democratische 
politiek te verenigen. De recente ontwikkelingen in Marokko, Turkije en de oplaaiende 
discussies over de politieke islam hebben de Stichting Duurzame Solidariteit (SDS), het 
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en de Eudardo Frei Stichting er toe gebracht een 
bijeenkomst te organiseren over islam en democratie.  

De recente ontwikkelingen in de Arabische wereld zijn divers van aard: het islamitisch 
terrorisme is springlevend, in Marokko zijn na de aanslagen in Casablanca veel repressieve 
maatregelen genomen om de fundamentalisten te onderdrukken, wat de voorzichtige trend 
naar meer openheid in Marokko onder druk zet. Algerije is bij uitstek het voorbeeld hoe het 
helemaal mis kan gaan; toen de fundamentalistische FIS in 1992 de enige democratische 
verkiezingen in de geschiedenis van Algerije won, greep het leger met oogluikende 
toestemming van het westen in. Sindsisen is Algerije gevangen in een cirkel van terreur en 
tegen terreur. In Turkije gaat het heel anders. De AKpartij laat zich na de 
verkiezingsoverwinning van haar meest vriendelijke kant zien en lijkt als eerste regeringspartij 
de noodzakelijke hervormingen die nodig zijn voor toetreding tot de EU (o.a. verzwakking 
positie militairen) door te kunnen voeren. Aan de hand van de ontwikkelingen in Marokko, 
Algerije en Turkije willen we van gedachten wisselen met als doel een herbezinning en 
heroverweging van de politieke islam in verhouding tot democratie.  
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met medewerking van o.a.:  
Naima Azough (voormalig 2e Kamerlid GroenLinks), Herman Meijer (vrz GroenLinks), Mirjam 
Sterk (2e Kamerlid CDA), Kathleen Ferrier (2e Kamerlid CDA) , Nihad Eski (2e Kamerlid 
Kamerlid CDA), Maurits Berger (Clingendael),  
Willem Beelaerts van Blokland (min. BuZa), John Roosegaarde Bisschop (min. BuZa), 
Herman Obdeijn (Marokkokenner, ovb), Martin van Bruinesse (Turkijekenner ovb), Wim 
Bartels (Midden- Oostenkenner), Wilna van Artsen (politiek coördinator van het IKV), Said 
Boudouft (vrz SMT), Haci Karacer (Milli Gorus), Zeki Arslan (FORUM)  en anderen 
Discussieleider: Radi Suudi 

Opgave is verplicht! Neem contact op met Rutger Groot Wassink 
(rgrootwassink@groenlinks.nl / 030-2399931) Na aanmelding ontvangt u 
achtergrondinformatie. 

Persberichten 
 CDA  
25-10-04 
Maxime Verhagen op werkbezoek in Turkije  
Deze week brengt fractievoorzitter Maxime Verhagen een bezoek aan de Turkse 
hoofdstad Ankara.  

Tijdens dit bezoek, dat zal duren van zondag 24 oktober tot woensdag 27 oktober, zal hij 
vergezeld worden door de fractiegenoten Jan Jacob van Dijk en Coskun Çörüz. Verhagen 
vindt het belangrijk om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie in Turkije met 
betrekking tot de toetreding tot de Europese Unie. Het bezoek zal vooral in het teken staan 
van hoe het in de praktijk is gesteld met de versterking van de mensenrechten en met de 
positie van vrouwen, minderheden en christelijke kerken in Turkije. 

Maandag voert Verhagen een gesprek met minister-president Erdoðan. Verder wordt er 
onder andere gesproken met vertegenwoordigers van mensenrechten- en 
minderhedenorganisaties en leden van het Turkse parlement. Dinsdagmiddag zal er ter 
afsluiting een persconferentie worden gehouden.  

Persberichten 
 CDA  
23-11-04 
Ledendebat over zorgstelsel, met staatssecretaris Clemence Ross 
Dinsdag 30 november a.s. vindt in Congrescentrum De Eenhoorn, (Koningin 
Wilhelminaplein 33, nabij het station) te Amersfoort een ledendebat plaats over de 
toekomst van het zorgstelsel. 
Na korte inleidingen gaan staatssecretaris Clemence Ross (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Jos 
Werner (CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer) en Siem Buijs (woordvoerder volksgezondheid van de 
CDA-Tweede Kamerfractie) met de leden in debat. Het debat staat onder leiding van partijvoorzitter Marja 
van Bijsterveldt. 
Het debat begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur. (De zaal is open vanaf 19.00 uur) 
 
Het onderwerp van debat is actueel. Centraal staat de vraag hoe wij in de toekomst de solidariteit in het 
zorgstelsel overeind houden en kunnen garanderen dat kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar 
blijft. 
Tijdens het debat komen in ieder geval het nieuwe zorgstelsel, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en de toekomst van de AWBZ aan de orde. 
 
Dit is het negende ledendebat van het CDA. Eerder waren er al ledendebatten over onder meer sociaal 
beleid, de oorlog in Irak, het onderwijs, de toekomst van de land- en tuinbouw, en Turkije en Europese 
Unie. 
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Voor meer informatie: CDA-Partijvoorlichting, Marcel Meijer, tel. 070-3424842/06-53225950 
09-07-04 
Europa als de Toren van Babel?  

De Europese Unie begint steeds meer trekken te vertonen van de Toren van Babel. Het 
zomernummer van CDV –het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA registreert ook binnen de christen-democratie groeiend onbehagen over de 
vormgeving van Europa.  

Zelfs idealistische christen-democraten erkennen dat de problemen zich opstapelen. CDA-
senator Jos van Gennip bijvoorbeeld:. "In ieder geval is er iets heel erg fout aan het gaan met 
wat wel het meest succesvolle politieke project van de twintigste eeuw wordt genoemd." In de 
nieuwste uitgave van Christen Democratische Verkenningen, die op 10 juli verschijnt, staan 
Europa, de Europese eenwording, Euro-optimisme en Euroscepsis centraal. De teneur van 
de bijdragen in CDV is dat christen-democraten de Euroscepsis veel serieuzer dienen te 
nemen dan veelal gebeurt. 

De eerste reden tot zorg en scepsis over Europa is gering enthousiasme en betrokkenheid 
van burgers bij Europa zowel in de oude als in de nieuwe lidstaten. In twee bijdragen uit 
Estland (van voormalig parlementlid Mari-Ann Kelam) en Tsjechië (de onderzoeker Europese 
Intergratie Petr Fiala) wordt ingegaan op het wantrouwen en het geringe enthousiasme bij de 
afgelopen verkiezingen. Volgens de Tsjech Fiala zijn de nieuwe burgers uit Midden- en Oost 
Europa helemaal niet zo enthousiast over de historische hereniging; ze zijn op zijn best 
onverschillig en wantrouwend en vrezen onder meer inwisseling van de ene centralistische 
superstaat voor de andere. Het slechtste wat men kan doen, is om het huidige onbehagen in 
de net toegetreden landen over Europa achteloos terzijde te schuiven.  
De tweede reden tot zorg is de huidige institutionele inrichting van Europa.  
Volgens de filosoof Verbrugge bekennen wij ons zonder enige geestdrift tot de huidige van 
bovenaf bepaalde (en vooral door overwegingen van efficiency gestuurde) inrichting. Echte 
discussie over waar we met Europa heen moeten,  vindt onvoldoende plaats en heeft in 
sterke mate een taboekarakter. Volgens hem dreigt er een nieuwe opstand der burgers 
omdat de huidige vormgeving van Europa totaal geen culturele basis heeft.  
Ook volgens de Franse denker Rosanvallon is de huidige inrichting van Europa problematisch 
en te veel geënt op de inrichting van een nationale staat. Van Europa een soort 
imitatiedemocratie maken is naar zijn oordeel de verkeerde weg. Daarom past volgens hem 
een Handvest veel beter bij Europa dan een Europese grondwet. 
De derde reden tot zorg is het gegeven dat Europa zich met de verkeerde zaken dreigt bezig 
te houden. Zo is er een tendens om de EU een rol te geven op het terrein van het 
arbeidsmarkt en sociaal beleid. Ten onrechte, zo menen De Mooij en Tang van het Centraal 
Planbureau. Sociaal beleid is een zaak van de lidstaten en ook de Lissabon doelstelling op 
het terrein van arbeidsparticipatie kan maar beter verlaten worden. Er zijn andere zaken waar 
Europa zich nu niet mee bemoeit, die daarentegen wel belangrijk zijn (zoals de harmonisatie 
van de Vennootschapsbelasting). 
Een vierde reden tot zorg ligt in de grenzen van Europa. Hoeveel uitbreiding kan de EU aan? 
Hoort Turkije bij de Unie of niet? In bijdragen van Bult, Oostlander, Ernst Hirsch Ballin en Jan 
Willem Sap wordt op deze kwestie ingegaan. Ook een andere actuele kwestie, het 
onbehagen van Nederland in het licht van het EU voorzitterschap, wordt nader toegelicht in 
een bijdrage van Van Grinsven.   

In dit nummer vindt u ook antwoorden van christen- democraten op de Euroscepsis. Volgens 
christen- democratische denkers als Ernst Hirsch Ballin en Jan Willem Sap, Frank van den 
Heuvel en Arie Oostlander dient Euroscepsis zich niet te vertalen in een sterk naar binnen 
gekeerde houding of in de neiging Europa tot een belangengemeenschap terug te brengen. 
Niet de huidige institutionele inrichting, de geografische grenzen of religieuze gronden zijn 
bepalend voor de identiteit van Europa. Europa’s missie zou veel meer dan nu het geval is 
bepaald moeten worden door de betrokkenheid op de vormgeving van waarden als 
democratie, rechtsstaat en solidariteit. Ook treft u in dit nummer de integrale versie van de 
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beruchte lezing van Bernard Bot in Berlijn waarin hij pleit voor een Europees maatschappelijk 
contract en een duidelijke toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.  
Jos van Gennip stelt in zijn bijdrage dat we in ieder geval niet net moeten doen alsof er niets 
aan de hand is. Volgens hem dreigt het Europees project betekenisloos te worden en is een 
Europees antwoord op de globalisering nodig. De makke van Europa is het ontbreken van 
echte Europese politieke formaties, bewegingen en partijen. De tijd is volgens Van Gennip rijp 
voor het optillen van het politieke discours tot werkelijk het Europese niveau, buiten de 
tienduizend daarbij professioneel betrokken 'eurocraten'. Volgens hem moet de EVP 
systematisch de hoog urgente vraag aan de orde stellen wat voor soort Europese, 
samenleving bevorderd moet worden als antwoord op de globalisering en zal ze hiertoe de 
reflectie over de invulling van de interne en externe identiteit dienen te stimuleren. Een aanzet 
tot deze herbezinning en vernieuwende gedachtevorming over Europa als ‘waarden 
gemeenschap’  vindt u in De Toren van Europa. Zonder een degelijke herbezinning zal het 
immers niet lukken de Europese Toren tot een Europees huis om te bouwen. Als zodanig kan 
deze uitgave ook dienen als opmaat voor de door Balkenende in Europees verband 
aangekondigde discussie over dit thema.  

20-02-04 
Arie Oostlander bepleit heroriëntatie onderhandelingsstrategie met 
Roemenië 
CDA-Europarlementariër Arie Oostlander heeft donderdag in de Commissie 
Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement unanieme steun gekregen voor zijn 
zeer omstreden amendement op het rapport van de Britse afgevaardigde Barones 
Nicholson over de voortgang van Roemenië naar toetreding tot de EU. 

Het aangenomen amendement is een compromis waarin het Parlement de Commissie en de 
Raad vraagt de onderhandelingsstrategie met Roemenië te heroriënteren, zodat die volledig 
voorrang geeft aan de vestiging van de rechtsstaat, hetgeen de meest belangrijke is van de 
politieke criteria van Kopenhagen.  

Oostlander: 'Mijn originele amendement vroeg om een opschorting van de onderhandelingen 
met Roemenië in de huidige vorm. Ik kon mijn collega s meekrijgen door dit te veranderen in 
de oproep het onderhandelingsprogramma te heroriënteren. In essentie komt het op hetzelfde 
neer. Bovendien heeft de oproep tot opschorting zijn werking gehad. Daags na het debat op 
21 januari waarin ik dit voorstelde, is er in Roemenië een hele discussie van start gegaan. De 
oppositie eiste zelfs het aftreden van de regering. Er kwamen enorm veel steunbetuigingen 
vanuit Roemenië en van Roemenen die momenteel in de EU wonen'  

De aanleiding tot de oproep tot heroriëntatie van de onderhandelingen is dat de 
rechtsstatelijke situatie in Roemenië verslechtert op tal van terreinen: de onveiligheid van 
journalisten, corruptie op alle regeringsniveaus, en met name ook in kindertehuizen, ernstige 
gebreken in het justitieel apparaat en de onafhankelijkheid daarvan, gebrek aan vrijheid van 
informatievoorziening en wangedrag van de politie ten opzichte van burgers.  

Oostlander: 'Dit is een duidelijk signaal vanuit de EU, ook richting Turkije, dat kandidaat- 
lidstaten moeten (blijven) voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen, ongeacht de 
religie van het land. Deze politieke eis mag niet verdoezeld of diplomatiek toegedekt worden. 
Helderheid helpt de kandidaat-lidstaten het meest.'  

Het ontwerpverslag, zoals dat vanochtend is aangenomen in de parlementaire commissie, zal 
tijdens de parlementaire zitting in Straatsburg (8-11 maart 2004) worden besproken en in 
stemming gebracht. 

14-12-05 
Ledendebat over verantwoordelijke samenleving met Bert de Vries, 
Herman Wijffels en Gerrit de Jong 
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Zaterdag 17 december a.s. vindt in de Jaarbeurs te Utrecht een ledendebat plaats over 
de verantwoordelijke samenleving. 

Aan het debat wordt deelgenomen door Bert de Vries (oud-minister, oud-fractie en –
partijvoorzitter), Herman Wijffels (voorzitter van de SER en lid van de CDA-
Jubileumcommissie) en Gerrit de Jong (lid van de Rekenkamer, oud-Tweede Kamerlid CDA)  
Het debat begint om 10.30 uur en duurt tot 14.30 uur. 

Wat is het sociale, financiële en economische decor van het beleid en de doorgevoerde 
hervormingen? In hoeverre vloeien beleid en hervormingen voort uit het concept van de 
verantwoordelijke samenleving? Wat is de sociale inbedding van de maatregelen? En welke 
vervolgagenda is nodig? 
Over deze en andere vragen gaat dit debat. 

Het debat wordt geopend door partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt. 
Dagvoorzitter is Henk Bleker (secretaris van het Dagelijks Bestuur) 

Directe aanleiding voor het debat is het boek Overmoed en onbehagen; het 
hervormingskabinet-Balkenende van Bert de Vries. Het boek werd dit najaar gepubliceerd. 

Eerder vonden ledendebatten plaats over onder meer de zorg, het sociale beleid, de situatie 
in het Midden-Oosten, veiligheid, de toetreding van Turkije tot de EU, onderwijs en, de oorlog 
in Irak. 

30-03-05 
Eurlings: Toetreding Roemenië vooralsnog te vroeg 
Het CDA vindt het te vroeg om nu in te stemmen met de toetreding van Roemenië tot 
de Europese Unie.  

Tijdens de stemming vandaag in de parlementaire commissie voor Buitenlandse Zaken van 
het Europees Parlement onthield het CDA zich omdat er op dit moment nog te weinig uitzicht 
is op werkelijke verbeteringen in Roemenië op het gebied van corruptiebestrijding, 
onafhankelijke justitie en de grensbewaking. Een grote meerderheid van socialisten en 
groenen stemden voor de toetreding. 

CDA-delegatieleider Camiel Eurlings: 'Roemenië hoort bij Europa, laat daar geen twijfel over 
bestaan. Er zijn geen fundamentele bezwaren tegen lidmaatschap. Ik vind echter wel dat men 
niet met twee maten mag meten. Uit voortgangsrapportages blijkt overduidelijk dat het land 
nog niet aan de hoge EU-eisen voldoet op met name het gebied van  corruptiebestrijding, 
onafhankelijke justitie en grensbewaking. Ik vind dat je ook nee moet durven zeggen en 
Roemenië niet de EU mag worden binnengerommeld. We moeten ook duidelijk zijn omdat bij 
een lakse houding ten aanzien van Roemenië het gevaar groot is dat ook andere 
kandidaatlanden zoals Turkije gemakkelijk onder de eisen kunnen uitkomen.' 

In het toetredingsverdrag staat een ontsnappingsclausule. Deze houdt in dat de Raad van 
ministers op voorstel van de Europese Commissie ook na de ratificatie van de toetreding de 
feitelijke toetreding met één jaar kan vertragen van 1 januari 2007 naar 1 januari 2008 indien 
blijkt dat Roemenië er nog niet klaar voor is.  

Camiel Eurlings vindt deze ontsnappingsclausule niet genoeg. 'Over twee weken moet het 
voltallige parlement zich uitspreken over het toetredingsverdrag met Roemenië. De 
ontsnappingsclausule zoals die nu is geformuleerd is te vaag. Ik wil harde garanties van de 
Europese Commissie én van de Raad van Ministers dat het Europees Parlement werkelijke 
invloed houdt op de datum van toetreding van Roemenië.' 

 


