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Geachte heer Rosenthal, 
 

De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer heeft in 

haar vergadering van 8 november jl. kennisgenomen van de mededeling van de Europese 

Commissie inzake de Uitbreidingsstrategie en de voornaamste uitdagingen 2011-20121.  

 

De leden van de fractie van de PvdA hebben met instemming kennisgenomen van deze mede-

deling en hebben geen behoefte aan het stellen van nadere vragen over deze mededeling.  

 

De mededeling heeft de leden van de PVV-fractie aanleiding gegeven tot het maken van de vol-

gende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.  

 

De leden van de PVV-fractie zijn van mening dat er van uitbreiding van de Europese Unie (EU) 
geen sprake kan zijn. Het logge, ondemocratische systeem werkt nu al niet, zo stellen deze 

leden. Lidstaat na lidstaat lijkt zich niet aan de regels te houden, getuige de huidige crisis. Deze 

leden vernemen graag hoe u een uitbreiding kan verantwoorden, terwijl de EU in haar huidige 

samenstelling haar zaakjes al niet op orde kan houden. 

 

Ten aanzien van Turkije stellen de leden van de PVV-fractie zich op het standpunt dat Turkije 

nooit zal toetreden tot de EU, noch op dit moment, noch in de toekomst. Een land – zo zijn de 

leden van de PVV-fractie van oordeel - dat haar mensenrechten niet op orde heeft, met een 

autoritair bewind dat oorlogstaal bezigt, en dat een EU-lidstaat (Cyprus) niet erkent, zal wat 

deze leden betreft nooit lid worden van de EU. In dit kader hebben deze leden nog enkele speci-

fieke vragen. 

 

Kunt u aangeven of u toetreding van Turkije tot de EU verenigbaar acht met het buitenlandbe-

leid inzake de rechten van de mens? Hoe kijkt u aan tegen de sterke banden die Turkije op dit 

moment opbouwt met Iran en beschouwt u deze als een obstakel tot toetreding van Turkije tot 
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de EU? Waarom worden de toetredingsonderhandelingen met Turkije niet per direct afgebroken? 

Ten slotte, kunt u aangeven of het erkennen van Cyprus door Turkije als een absolute voor-

waarde moet worden beschouwd voor toetreding van Turkije tot de EU? En zo niet, hoe beoor-

deelt u dan de gevolgen voor de interne verhoudingen binnen de EU? 
 

De commissie ziet uw reactie op bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet en ontvangt  

deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Mr. dr. M.H.A. Strik 

Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties 

 


