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Informele ontmoeting met een delegatie parlementsleden van de Grote
Nationale Vergadering van Turkije

Op 12 februari 2020 heeft een informele ontmoeting plaatsgevonden tussen
leden van de Kamercommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en leden van
het Turkse Parlement. De bilaterale IPU-sectie België-Turkije werd eveneens
uitgenodigd deze ontmoeting bij te wonen.

Waren aanwezig op deze ontmoeting:
 leden van de delegatie van het Turkse Parlement:
 de heer Zafer Sırakaya (Partij voor Rechtvaardigheid en
Ontwikkeling - parlementslid van de AK-partij), voorzitter van het
subcomité dat belast is met Turken in het buitenland en daarmee
verbonden gemeenschappen binnen de TBMM-Commissie voor
buitenlandse betrekkingen;
 de heer Ahmet Yıldız (AK-partij);
 de heer Mehmet Güzelmansur (Republikeinse Volkspartij - CHP);
 de heer İsmail Özdemir (Nationalistische Bewegingspartij - MHP);
 de heer Naci Cinisli (İYİ-partij);
 vertegenwoordigers van de Turkse ambassade:
 de heer Mert Doğan (zaakgelastigde van de Turkse ambassade);
 de heer Tutku İnam (raadsman op de Turkse ambassade);
 de heer Fatih Çalışkan (protocollaire medewerker);
 leden van de Kamercommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen:
 mevrouw Els Van Hoof, voorzitter van de commissie voor de
Buitenlandse Betrekkingen;
 mevrouw Kattrin Jadin, lid van de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen;
 de heer Joris Vandenbroucke, voorzitter van de bilaterale IPU-sectie
België-Turkije.

Volgende thema’s kwamen aan bod:
-

-

de Turkse gemeenschappen in België en de impact van de spanningen in
Turkije op deze gemeenschappen;
de bevestiging van de status van EU-kandidaat-lidstaat van Turkije;
de Gülen-beweging;
de situatie in Syrië en meer bepaald in Idlib: volgens de Turkse delegatie
blijft de terroristische dreiging aan de meer dan 900 km lange grens
tussen Turkije en Syrië bestaan. Dankzij het grondoffensief heeft Turkije
de aanpak van terroristische organisaties in Syrië aangepakt. Dit heeft
echter tot gevolg dat er nieuwe migratiestromen ontstaan. Turkije en
Europa zouden deze problemen samen moeten aanpakken. Er wordt
gevraagd dat België zou helpen om de dialoog tussen de EU en Turkije te
vergemakkelijken;
voorstellen van resolutie in de Kamer van volksvertegenwoordigers: de
heer Sırakaya verwijst naar een aantal resoluties m.b.t. Turkije die in de
Kamer werden ingediend (over Armenië, erkende terroristische
organisaties en vredeshandhaving in Noord-Syrië). Hij is van mening dat
dergelijke thema’s niet door het Belgisch Parlement mogen worden
behandeld. Mevrouw Van Hoof wijst erop dat het Belgische Parlement een
democratisch verkozen parlement is, waarbij de leden vrijheid van
meningsuiting genieten en dus resoluties kunnen indienen. Het staat
daarna het Parlement vrij om die resoluties te amenderen.

