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28.6.2017 A8-0234/1 

Alteração  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha a importância estratégica 

da existência de boas relações entre a UE e 

a Turquia e o elevado valor acrescentado 

da cooperação na abordagem aos desafios 

com que se deparam ambas as partes;  

reconhece que tanto a Turquia como a UE 

passaram pelos seus próprios processos de 

transformação interna desde a abertura das 

negociações de adesão em 2004; lamenta 

que os instrumentos de adesão não 

tenham sido utilizados em toda a sua 

extensão, que se tenha registado uma 

regressão nos domínios do Estado de 

direito e dos direitos humanos, que estão 

no cerne dos critérios de Copenhaga, e 
que, ao longo dos anos, o apoio público 

relativamente à plena integração da 

Turquia na UE tenha enfraquecido em 

ambos os lados;  continua empenhado em 

cooperar e manter um diálogo construtivo e 

aberto com o Governo turco, a fim de dar 

resposta aos desafios comuns e às 

prioridades partilhadas, tais como a 

estabilidade regional, a situação na Síria, a 

migração e a segurança; 

3. Sublinha a importância estratégica 

da existência de boas relações entre a UE e 

a Turquia e o elevado valor acrescentado 

da cooperação na abordagem aos desafios 

com que se deparam ambas as partes; 

reconhece que tanto a Turquia como a UE 

passaram pelos seus próprios processos de 

transformação interna desde a abertura das 

negociações de adesão em 2004; observa 

que se registou uma regressão nos 

domínios do Estado de direito e dos 

direitos humanos; salienta que, ao longo 

dos anos, o apoio público relativamente à 

plena integração da Turquia na UE 

enfraqueceu em ambos os lados; continua 

empenhado em cooperar e manter um 

diálogo construtivo e aberto com o 

Governo turco, a fim de dar resposta aos 

desafios comuns e às prioridades 

partilhadas, tais como a estabilidade 

regional, a situação na Síria, a migração e a 

segurança; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Alteração  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Recorda a sua posição de novembro 

de 2016 de suspender o processo de adesão 

com a Turquia; 

7. Recorda a sua posição de novembro 

de 2016 de suspender o processo de adesão 

com a Turquia; exorta, em resposta à 

situação na Turquia e a uma diminuição 

do apoio à plena integração em ambos os 

lados, à cessação de forma permanente do 

processo de adesão da Turquia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Alteração  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Insta a Comissão e os Estados-

Membros, em conformidade com o 

Quadro de Negociação, a suspenderem 

formalmente e sem demora as negociações 

de adesão com a Turquia, caso o pacote de 

reformas constitucionais seja aplicado 

sem alterações;  salienta que, tendo em 

conta as observações da Comissão de 

Veneza sobre a reforma constitucional, a 

proposta de alterações constitucionais não 

respeita os princípios fundamentais da 

separação de poderes, não proporciona um 

equilíbrio de poderes adequado, nem está 

em consonância com os critérios de 

Copenhaga;  convida a Comissão, os 

Estados-Membros e a Turquia a 

realizarem um debate aberto e honesto 

sobre os domínios de interesse mútuo em 

relação aos quais seja possível intensificar 

a cooperação; sublinha que qualquer 

compromisso político entre a UE e a 

Turquia deve ter por base as disposições 

em matéria de condicionalidade relativas 

ao respeito pela democracia, pelo Estado 

de direito e pelos direitos fundamentais; 

8. Insta à suspensão definitiva e sem 

demora das negociações de adesão com a 

Turquia; salienta que, tendo em conta as 

observações da Comissão de Veneza sobre 

a reforma constitucional, a proposta de 

alterações constitucionais não respeita os 

princípios fundamentais da separação de 

poderes e não proporciona um equilíbrio de 

poderes adequado; sublinha que qualquer 

compromisso político entre a UE e a 

Turquia deve ter por base as disposições 

em matéria de condicionalidade relativas 

ao respeito pela democracia, pelo Estado 

de direito e pelos direitos fundamentais; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Alteração  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta que a liberalização dos 

vistos é de suma importância para os 

cidadãos turcos, nomeadamente para 

empresários e para pessoas de origem 

turca que vivem na UE, e que irá reforçar 

os contactos entre as pessoas;  encoraja o 

Governo turco a cumprir integralmente os 

últimos critérios pendentes, identificados 

no roteiro para a liberalização dos vistos;  

salienta que a revisão da sua legislação 

em matéria de luta contra o terrorismo é 

uma condição fundamental para garantir 

os direitos e as liberdades fundamentais e 

que a liberalização dos vistos só será 

possível quando todos os critérios forem 

satisfeitos; 

23. Solicita a suspensão da 

liberalização dos vistos para a Turquia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Alteração  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Insta a Comissão a ter em conta os 

mais recentes desenvolvimentos na 

Turquia quando proceder à revisão 

intercalar do Instrumento de Assistência 

de Pré-Adesão (IPA), em 2017, e a 

suspender os fundos de pré-adesão se as 

negociações de adesão forem suspensas; 

solicita à Comissão, no caso de se 

concretizar este cenário, que utilize esses 

fundos para apoiar diretamente a 

sociedade civil turca e os refugiados na 

Turquia e que invista mais em programas 

de intercâmbio entre as pessoas, como o 

Erasmus+ para estudantes, académicos e 

jornalistas; 

25. Solicita a suspensão permanente 

dos fundos de pré-adesão; afirma que estes 

fundos devem ser reembolsados aos 

contribuintes dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


