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28.6.2017 A8-0234/6 

Alteração  6 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 11-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta as informações 

provenientes da UE e dos serviços de 

informações dos Estados-Membros 

indicando a falta de elementos de prova 

convincentes de que Fethullah Gülen foi 

o cérebro por detrás da tentativa 

fracassada de golpe de Estado de 15 de 

julho de 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Alteração  7 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 12-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a referência da 

Turquia perante o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas por 

violação do primado do direito 

internacional no caso do juiz Aydin Sefa 

Akay, detido ao abrigo da legislação 

relativa ao estado de emergência, não 

obstante gozar de imunidade diplomática 

na qualidade de membro dos tribunais 

penais internacionais das Nações Unidas 

para a ex-Jugoslávia e o Ruanda, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Alteração  8 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Realça, contudo, que as medidas 

tomadas ao abrigo do estado de emergência 

tiveram repercussões negativas 

desproporcionadas, duradouras e em 

grande escala sobre um elevado número de 

cidadãos e sobre a proteção das liberdades 

fundamentais no país;  condena os 

despedimentos coletivos de funcionários 

públicos e de agentes da polícia, a 

liquidação maciça de meios de 

comunicação social, as detenções de 

jornalistas, académicos, juízes, defensores 

dos direitos humanos, representantes 

eleitos e não eleitos, membros dos serviços 

de segurança e cidadãos comuns, bem 

como o confisco das suas propriedades, 

bens e passaportes, o encerramento de 

muitas escolas e universidades e a 

interdição de viajar para milhares de 

cidadãos turcos, com base nos decretos-lei 

relativos ao estado de emergência, sem 

decisões individualizadas nem 

possibilidade de recurso judicial célere;  

manifesta preocupação em relação ao 

confisco e, em certos casos, à 

nacionalização de empresas e negócios 

privados turcos;  apela à libertação 

imediata e incondicional de todos os 

prisioneiros detidos sem provas do seu 

envolvimento pessoal na prática de um 

crime;  lamenta, neste contexto, que as 

2. Realça, contudo, que as medidas 

tomadas ao abrigo do estado de emergência 

têm repercussões negativas 

desproporcionadas, duradouras e em 

grande escala sobre um elevado número de 

cidadãos e sobre a proteção das liberdades 

fundamentais no país; condena os 

despedimentos coletivos de funcionários 

públicos e de agentes da polícia, a 

liquidação maciça de meios de 

comunicação social, as detenções de 

jornalistas, académicos, juízes, defensores 

dos direitos humanos, representantes 

eleitos e não eleitos, membros dos serviços 

de segurança e cidadãos comuns, bem 

como o confisco das suas propriedades, 

bens e passaportes, o encerramento de 

muitas escolas e universidades e a 

interdição de viajar para milhares de 

cidadãos turcos, com base nos decretos-lei 

relativos ao estado de emergência, sem 

decisões individualizadas nem 

possibilidade de recurso judicial célere; 

manifesta preocupação em relação ao 

confisco e, em certos casos, à 

nacionalização de empresas e negócios 

privados turcos; apela à libertação imediata 

e incondicional de todos os prisioneiros 

detidos sem provas do seu envolvimento 

pessoal na prática de um crime; lamenta, 

neste contexto, que as prerrogativas 
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prerrogativas legislativas do Parlamento 

tenham sido gravemente afetadas; 

legislativas do Parlamento tenham sido 

gravemente afetadas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Alteração  9 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Observa com pesar que as medidas 

desproporcionadas tomadas na sequência 

da declaração do estado de emergência 

visaram, através de detenções, 

despedimentos, prisão e confisco de 

propriedade, não só milhares de pessoas 

que são alegados militantes ou apoiantes 

do movimento Gülen, mas também 

dissidentes, em geral, e partidos políticos 

da oposição, em particular; aguarda ainda 

provas convincentes no que se refere aos 

autores da tentativa de golpe de Estado;  

condena com veemência a detenção de 11 

deputados pertencentes ao Partido 

Democrático Popular (HDP), 

nomeadamente os seus copresidentes Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, de um 

deputado do Partido Popular Republicano 

(CHP) e de 85 presidentes de câmara 

curdos; exorta o Governo turco a levantar 

de imediato o estado de emergência;  

adverte contra a utilização abusiva de 

medidas de combate ao terrorismo para 

legitimar a repressão dos direitos humanos; 

9. Lamenta que as medidas 

desproporcionadas tomadas na sequência 

da declaração do estado de emergência 

tenham visado, através de detenções, 

despedimentos, prisão e confisco de 

propriedade, centenas de milhares de 

pessoas que são alegados militantes ou 

apoiantes do movimento Gülen, bem como 

dissidentes, em geral, e partidos políticos 

da oposição, em particular; aguarda ainda 

provas convincentes no que se refere aos 

autores da tentativa de golpe de Estado; 

condena com veemência a detenção de 11 

deputados pertencentes ao Partido 

Democrático Popular (HDP), 

nomeadamente os seus copresidentes Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, de um 

deputado do Partido Popular Republicano 

(CHP) e de 85 presidentes de câmara 

curdos; exorta o Governo turco a levantar 

de imediato o estado de emergência; 

adverte contra a utilização abusiva de 

medidas de combate ao terrorismo para 

legitimar a repressão dos direitos humanos; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Alteração  10 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela ao aprofundamento das 

relações entre a UE e a Turquia em 

domínios fundamentais de interesse 

comum, tais como o combate ao 

terrorismo, a migração, a energia, a 

economia e o comércio, e reitera que o 

diálogo e a cooperação devem ser mantidos 

e incentivados; considera que a cooperação 

entre a UE e a Turquia nestes domínios 

representa um investimento na estabilidade 

e na prosperidade da Turquia e da UE, 

desde que se baseie no respeito, por todas 

as partes, pelos seus compromissos em 

matéria de direitos e liberdades 

fundamentais; entende que a cooperação 

entre membros da sociedade civil se 

reveste de importância crucial e apela à 

intensificação destes contactos; 

20. Apela à continuação das relações 

entre a UE e a Turquia em domínios 

fundamentais de interesse comum, e reitera 

que o diálogo e a cooperação devem ser 

mantidos e incentivados; considera que a 

cooperação entre a UE e a Turquia 

representa um investimento na estabilidade 

e na prosperidade da Turquia e da UE, 

desde que se baseie no respeito, por todas 

as partes, pelos seus compromissos em 

matéria de direitos e liberdades 

fundamentais; entende que a cooperação 

entre membros da sociedade civil se 

reveste de importância crucial e apela à 

intensificação destes contactos; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Alteração  11 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Considera que o reforço das 

relações comerciais poderia trazer 

benefícios concretos aos cidadãos da 

Turquia e da UE, pelo que, à luz das atuais 

insuficiências da União Aduaneira, apoia 

a proposta da Comissão no sentido de 

encetar negociações sobre o 

aperfeiçoamento da União Aduaneira;  

reitera que a UE é o principal parceiro 

comercial da Turquia e que dois terços do 

investimento direto estrangeiro (IDE)  na 

Turquia provêm dos Estados-Membros da 

UE; sublinha, além disso, a importância 

económica da Turquia, dado tratar-se de 

um mercado em crescimento para a UE;  

considera crucial a participação dos 

parceiros sociais nas negociações; insta a 

Comissão a incorporar uma cláusula em 

matéria de direitos humanos e de 

liberdades fundamentais na união 

aduaneira melhorada entre a Turquia e a 

UE, tornando os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais uma condição 

básica; recorda que a União Aduaneira só 

poderá alcançar o seu potencial máximo se 

a Turquia aplicar plenamente o Protocolo 

Adicional em relação a todos os Estados-

Membros; regista a conclusão da Comissão 

de que uma nova integração comercial com 

a UE seria estimulada se a Turquia 

eliminasse os entraves ao funcionamento 

22. Considera que o reforço das 

relações comerciais poderia trazer 

benefícios concretos aos cidadãos da 

Turquia e da UE; opõe-se, contudo, à 

proposta da Comissão no sentido de 

encetar negociações sobre o 

aperfeiçoamento da União Aduaneira até 

que se registem melhorias significativas 

da situação dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais na Turquia; 
reitera que a UE é o principal parceiro 

comercial da Turquia e que dois terços do 

investimento direto estrangeiro (IDE) na 

Turquia provêm dos Estados-Membros da 

UE; sublinha, além disso, a importância 

económica da Turquia, dado tratar-se de 

um mercado em crescimento para a UE; 

considera crucial a participação dos 

parceiros sociais; insta a Comissão a 

incorporar uma cláusula em matéria de 

direitos humanos e de liberdades 

fundamentais em qualquer futura união 

aduaneira melhorada entre a Turquia e a 

UE, tornando os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais uma condição 

básica; recorda que a União Aduaneira só 

poderá alcançar o seu potencial máximo se 

a Turquia aplicar plenamente o Protocolo 

Adicional em relação a todos os Estados-

Membros; regista a conclusão da Comissão 

de que uma nova integração comercial com 
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da União Aduaneira; a UE seria estimulada se a Turquia 

eliminasse os entraves ao funcionamento 

da União Aduaneira; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Alteração  12 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. 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; 

insta todos os países, nomeadamente 

todos os Estados-Membros da UE, a não 

darem seguimento aos pedidos de 

extradição no que respeita às pessoas 

acusadas de ligações ao movimento 

Gülen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Alteração  13 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Condena veementemente todos os 

ataques terroristas levados a cabo na 

Turquia, e apoia firmemente a população 

da Turquia na luta que travamos em 

conjunto contra o terrorismo; constata as 

relações bilaterais entre Estados-Membros 

da UE e a Turquia no domínio da 

cooperação em matéria de luta contra o 

terrorismo relativamente aos «combatentes 

estrangeiros»; sublinha que a cooperação 

sólida entre a Europol e as agências turcas 

responsáveis pela aplicação da lei é 

essencial para lutar eficazmente contra o 

terrorismo; reitera a condenação do 

ressurgimento dos atos de violência 

perpetrados pelo Partido dos 

Trabalhadores do Curdistão (PKK), que 

está na lista da UE de organizações 

terroristas desde 2002, e exorta este 

partido a depor as suas armas e a recorrer a 

meios pacíficos e legais para expressar as 

suas expectativas;  sublinha que uma 

solução pacífica para a questão curda é 

igualmente necessária para o futuro 

democrático da Turquia, e que aquela só 

será alcançada através da participação de 

todas as partes e forças democráticas em 

causa;  apela ao restabelecimento das 

negociações com vista à obtenção de uma 

solução global e sustentável para a questão 

curda;  convida os Estados-Membros a 

26. Condena veementemente todos os 

ataques terroristas levados a cabo na 

Turquia, e apoia firmemente a população 

da Turquia na luta que travamos em 

conjunto contra o terrorismo; constata as 

relações bilaterais entre Estados-Membros 

da UE e a Turquia no domínio da 

cooperação em matéria de luta contra o 

terrorismo relativamente aos «combatentes 

estrangeiros»; sublinha que a cooperação 

sólida entre a Europol e as agências turcas 

responsáveis pela aplicação da lei é 

essencial para lutar eficazmente contra o 

terrorismo; manifesta profunda deceção 

face ao ressurgimento dos atos de 

violência no sudeste do país e reitera a 

condenação dos mesmos, e exorta o Partido 

dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) a 

depor as suas armas e a recorrer a meios 

pacíficos e legais para expressar as suas 

expectativas; sublinha que uma solução 

pacífica para a questão curda é igualmente 

necessária para o futuro democrático da 

Turquia, e que aquela só será alcançada 

através da participação de todas as partes e 

forças democráticas em causa; apela ao 

restabelecimento das negociações com 

vista à obtenção de uma solução global e 

sustentável para a questão curda; convida 

os Estados-Membros a aplicarem 

legislação que proíba a utilização de sinais 
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aplicarem legislação que proíba a 

utilização de sinais e símbolos das 

organizações constantes da lista da UE de 

organizações terroristas; 

e símbolos das organizações constantes da 

lista da UE de organizações terroristas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Alteração  14 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Insta a Turquia a proteger os 

direitos dos grupos mais vulneráveis e das 

pessoas pertencentes a minorias; lamenta 

que, pelo segundo ano consecutivo, as 

marchas da comunidade LGBTI em Ancara 

e Istambul tenham sido proibidas;  

manifesta profunda apreensão quanto à 

violência baseada no género, à 

discriminação, aos discursos de ódio contra 

as minorias, aos crimes de ódio e às 

violações dos direitos humanos das pessoas 

LGBTI; exorta a Turquia a tomar medidas 

adequadas para prevenir e punir os 

discursos e os crimes de ódio que visam as 

minorias; insta a Turquia a harmonizar a 

sua legislação nacional com a Convenção 

de Istambul do Conselho da Europa, que 

ratificou em 2014; congratula-se com a 

estratégia nacional e o plano de ação para a 

população cigana do Governo turco e insta-

o a começar a aplicar essa estratégia e a 

criar um mecanismo de acompanhamento e 

avaliação; incentiva as autoridades a 

abordarem os principais obstáculos à 

inclusão social da população de etnia 

cigana; insta a Turquia a proporcionar 

plena igualdade a todos os cidadãos e a 

resolver os problemas enfrentados por 

membros das minorias, em particular no 

que se refere à educação e aos direitos de 

propriedade; observa que, em 

17. Insta a Turquia a proteger os 

direitos dos grupos mais vulneráveis e das 

pessoas pertencentes a minorias; lamenta 

que, pelo terceiro ano consecutivo, as 

marchas da comunidade LGBTI em Ancara 

e Istambul tenham sido proibidas e 

confrontadas com repressão e violência 

policial; manifesta profunda apreensão 

quanto à violência baseada no género, à 

discriminação, aos discursos de ódio contra 

as minorias, aos crimes de ódio e às 

violações dos direitos humanos das pessoas 

LGBTI; exorta a Turquia a tomar medidas 

adequadas para prevenir e punir os 

discursos e os crimes de ódio que visam as 

minorias; insta a Turquia a harmonizar a 

sua legislação nacional com a Convenção 

de Istambul do Conselho da Europa, que 

ratificou em 2014; congratula-se com a 

estratégia nacional e o plano de ação para a 

população cigana do Governo turco e insta-

o a começar a aplicar essa estratégia e a 

criar um mecanismo de acompanhamento e 

avaliação; incentiva as autoridades a 

abordarem os principais obstáculos à 

inclusão social da população de etnia 

cigana; insta a Turquia a proporcionar 

plena igualdade a todos os cidadãos e a 

resolver os problemas enfrentados por 

membros das minorias, em particular no 

que se refere à educação e aos direitos de 
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conformidade com os critérios de 

Copenhaga, as minorias devem igualmente 

ter o direito de beneficiar de ensino na sua 

língua materna nas escolas públicas;  

recorda a importância de aplicar a 

resolução da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa sobre Imbros e 

Tenedos, e exorta a Turquia a prestar 

assistência ao repatriamento de famílias de 

minorias que pretendam regressar às ilhas;  

congratula-se com a abertura da escola da 

minoria grega na ilha de Imbros, o que 

constitui um passo positivo; 

propriedade; observa que, em 

conformidade com os critérios de 

Copenhaga, as minorias devem igualmente 

ter o direito de beneficiar de ensino na sua 

língua materna nas escolas públicas; 

recorda a importância de aplicar a 

resolução da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa sobre Imbros e 

Tenedos, e exorta a Turquia a prestar 

assistência ao repatriamento de famílias de 

minorias que pretendam regressar às ilhas; 

congratula-se com a abertura da escola da 

minoria grega na ilha de Imbros, o que 

constitui um passo positivo; 

Or. en 

 

 


