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28.6.2017 A8-0234/6 

Amendamentul  6 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere informațiile 

provenite de la UE și de la serviciile de 

informații ale statelor membre care indică 

faptul că nu există dovezi convingătoare 

că mișcarea Fethullah Gülen ar fi 

organizat tentativa de lovitură de stat 

eșuată din 15 iulie 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Amendamentul  7 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 12 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere sesizarea 

Consiliului de Securitate al ONU cu 

privire la Turcia pentru încălcarea 

principiului domniei legii la nivel 

internațional în cazul judecătorului Aydin 

Sefa Akay, care a fost arestat în temeiul 

legilor de urgență, în pofida faptului că 

beneficiază de imunitate diplomatică în 

calitate de membru al tribunalelor penale 

internaționale ale ONU pentru fosta 

Iugoslavie și pentru Rwanda, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Amendamentul  8 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază, cu toate acestea, că 

măsurile luate în contextul stării de urgență 

au avut efecte negative de amploare, 

disproporționate și de lungă durată asupra 

unui număr mare de cetățeni, precum și 

asupra protecției libertăților fundamentale 

din țară; condamnă concedierea colectivă a 

funcționarilor publici și a ofițerilor de 

poliție, lichidarea în masă a organizațiilor 

media, arestarea unor jurnaliști, cadre 

universitare, judecători, apărători ai 

drepturilor omului, reprezentanți aleși și 

nealeși, membri ai serviciilor de securitate 

și cetățeni de rând și confiscarea 

proprietăților, bunurilor și pașapoartelor 

acestora, închiderea unui număr mare de 

școli și universități și interdicția de 

călătorie impusă câtorva mii de cetățeni 

turci în temeiul ordonanței de urgență, fără 

decizii individualizate și fără posibilitatea 

aplicării unui control jurisdicțional în timp 

util; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

confiscarea și, în anumite cazuri, 

naționalizarea unor firme și întreprinderi 

private din Turcia; solicită eliberarea 

imediată și necondiționată a tuturor 

prizonierilor reținuți fără dovezi ale 

implicării individuale în săvârșirea unor 

infracțiuni; regretă, în acest context, că 

prerogativele legislative ale parlamentului 

au fost grav subminate; 

2. subliniază, cu toate acestea, că 

măsurile luate în contextul stării de urgență 

au efecte negative de amploare, 

disproporționate și de lungă durată asupra 

unui număr mare de cetățeni, precum și 

asupra protecției libertăților fundamentale 

din țară; condamnă concedierea colectivă a 

funcționarilor publici și a ofițerilor de 

poliție, lichidarea în masă a organizațiilor 

media, arestarea unor jurnaliști, cadre 

universitare, judecători, apărători ai 

drepturilor omului, reprezentanți aleși și 

nealeși, membri ai serviciilor de securitate 

și cetățeni de rând și confiscarea 

proprietăților, bunurilor și pașapoartelor 

acestora, închiderea unui număr mare de 

școli și universități și interdicția de 

călătorie impusă câtorva mii de cetățeni 

turci în temeiul ordonanței de urgență, fără 

decizii individualizate și fără posibilitatea 

aplicării unui control jurisdicțional în timp 

util; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

confiscarea și, în anumite cazuri, 

naționalizarea unor firme și întreprinderi 

private din Turcia; solicită eliberarea 

imediată și necondiționată a tuturor 

prizonierilor reținuți fără dovezi ale 

implicării individuale în săvârșirea unor 

infracțiuni; regretă, în acest context, că 

prerogativele legislative ale parlamentului 

au fost grav subminate; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Amendamentul  9 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. ia act cu regret de faptul că 

măsurile disproporționate luate în urma 

declarării stării de urgență au vizat, prin 

luarea în custodie, concedieri, arestări și 

confiscarea proprietății, nu doar mii de 

persoane care sunt presupuși 

membri/susținători ai mișcării Gülen, ci și 

dizidenții în general și partidele politice de 

opoziție în special; așteaptă încă să apară 

dovezi convingătoare în ceea ce privește 

autorii tentativei de lovitură de stat; 

condamnă cu fermitate încarcerarea a 11 

deputați din Partidul Democrat Popular 

(HDP), printre care și copreședinții 

acestuia, dna Figen Yuksekdag și dl 

Selahattin Demirtas, a unui deputat din 

Partidul Popular Republican (CHP) și a 85 

de primari kurzi; îndeamnă guvernul turc 

să ridice imediat starea de urgență; ridică 

un semnal de alarmă împotriva abuzului de 

măsuri antiteroriste pentru a legitima 

reprimarea drepturilor omului; 

9. deplânge faptul că măsurile 

disproporționate luate în urma declarării 

stării de urgență au vizat, prin luarea în 

custodie, concedieri, arestări și confiscarea 

proprietății, sute de mii de persoane care 

sunt presupuși membri/susținători ai 

mișcării Gülen, precum și dizidenții în 

general și partidele politice de opoziție în 

special; așteaptă încă să apară dovezi 

convingătoare în ceea ce privește autorii 

tentativei de lovitură de stat; condamnă cu 

fermitate încarcerarea a 11 deputați din 

Partidul Democrat Popular (HDP), printre 

care și copreședinții acestuia, dna Figen 

Yuksekdag și dl Selahattin Demirtas, a 

unui deputat din Partidul Popular 

Republican (CHP) și a 85 de primari kurzi; 

îndeamnă guvernul turc să ridice imediat 

starea de urgență; ridică un semnal de 

alarmă împotriva abuzului de măsuri 

antiteroriste pentru a legitima reprimarea 

drepturilor omului; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Amendamentul  10 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. solicită aprofundarea relațiilor 

dintre UE și Turcia în domenii-cheie de 

interes comun, cum ar fi combaterea 

terorismului, migrația, energia, economia 

și comerțul și reiterează că ar trebui 

menținute și încurajate dialogul și 

cooperarea; consideră că cooperarea dintre 

UE și Turcia în aceste domenii reprezintă 

o investiție în stabilitatea și prosperitatea 

Turciei și UE, în egală măsură, cu condiția 

să se bazeze pe respectarea de către toate 

părțile a angajamentelor asumate privind 

drepturile și libertățile fundamentale; 

consideră că cooperarea între membrii 

societății civile este de o importanță majoră 

și îndeamnă la intensificarea contactelor 

dintre aceștia; 

20. solicită continuarea relațiilor dintre 

UE și Turcia în domenii-cheie de interes 

comun și reiterează că ar trebui menținute 

și încurajate dialogul și cooperarea; 

consideră că cooperarea dintre UE și 

Turcia reprezintă o investiție în stabilitatea 

și prosperitatea Turciei și UE, în egală 

măsură, cu condiția să se bazeze pe 

respectarea de către toate părțile a 

angajamentelor asumate privind drepturile 

și libertățile fundamentale; consideră că 

cooperarea între membrii societății civile 

este de o importanță majoră și îndeamnă la 

intensificarea contactelor dintre aceștia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Amendamentul  11 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. consideră că consolidarea relațiilor 

comerciale ar putea aduce beneficii 

concrete cetățenilor din Turcia și din UE și, 

prin urmare, având în vedere 

disfuncționalitățile actuale din cadrul 

uniunii vamale, sprijină propunerea 

Comisiei de a începe negocieri cu privire la 

modernizarea uniunii vamale; reiterează că 

UE este principalul partener comercial al 

Turciei și că două treimi din investițiile 

străine directe (ISD) în Turcia provin de la 

state membre ale UE; subliniază, în plus, 

importanța economică a Turciei ca piață de 

creștere pentru UE; consideră că implicarea 

partenerilor sociali în negocieri este 

esențială; invită Comisia să includă în 

cadrul uniunii vamale modernizate dintre 

Turcia și UE o clauză care să impună drept 

condiție-cheie respectarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale; 

reamintește că uniunea vamală își poate 

atinge potențialul maxim doar atunci când 

Turcia va pune pe deplin în aplicare 

Protocolul adițional față de toate statele 

membre; observă concluzia Comisiei 

potrivit căreia viitoarea integrare 

comercială cu UE ar fi stimulată de 

eliminarea, de către Turcia, a 

impedimentelor din calea funcționării 

uniunii vamale; 

22. consideră că consolidarea relațiilor 

comerciale ar putea aduce beneficii 

concrete cetățenilor din Turcia și din UE; 

se opune, totuși, propunerii Comisiei de a 

începe negocieri cu privire la modernizarea 

uniunii vamale până când nu se vor fi 

realizat îmbunătățiri semnificative în 

Turcia în ceea ce privește drepturile 

omului și libertățile fundamentale; 

reiterează că UE este principalul partener 

comercial al Turciei și că două treimi din 

investițiile străine directe (ISD) în Turcia 

provin de la state membre ale UE; 

subliniază, în plus, importanța economică a 

Turciei ca piață de creștere pentru UE; 

consideră că implicarea partenerilor sociali 

este esențială; invită Comisia să includă în 

cadrul unei eventuale viitoare uniuni 

vamale modernizate dintre Turcia și UE o 

clauză care să impună drept condiție-cheie 

respectarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale; reamintește că 

uniunea vamală își poate atinge potențialul 

maxim doar atunci când Turcia va pune pe 

deplin în aplicare Protocolul adițional față 

de toate statele membre; observă concluzia 

Comisiei potrivit căreia viitoarea integrare 

comercială cu UE ar fi stimulată de 

eliminarea, de către Turcia, a 

impedimentelor din calea funcționării 

uniunii vamale; 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Amendamentul  12 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. observă că liberalizarea regimului 

vizelor este deosebit de importantă pentru 

populația turcă, în special pentru oamenii 

de afaceri și pentru cetățenii de origine 

turcă din UE, și va consolida contactele 

interpersonale; încurajează guvernul turc să 

respecte pe deplin criteriile finale restante, 

așa cum au fost identificate în Foaia de 

parcurs privind liberalizarea vizelor; 

subliniază că revizuirea legislației sale 

împotriva terorismului reprezintă o 

condiție esențială pentru garantarea 

drepturilor și libertăților fundamentale și că 

liberalizarea vizelor va fi posibilă numai 

după îndeplinirea tuturor acestor criterii; 

23. observă că liberalizarea regimului 

vizelor este deosebit de importantă pentru 

populația turcă, în special pentru oamenii 

de afaceri și pentru cetățenii de origine 

turcă din UE, și va consolida contactele 

interpersonale; încurajează guvernul turc să 

respecte pe deplin criteriile finale restante, 

așa cum au fost identificate în Foaia de 

parcurs privind liberalizarea vizelor; 

subliniază că revizuirea legislației sale 

împotriva terorismului reprezintă o 

condiție esențială pentru garantarea 

drepturilor și libertăților fundamentale și că 

liberalizarea vizelor va fi posibilă numai 

după îndeplinirea tuturor acestor criterii; 

solicită tuturor țărilor, în special tuturor 

statelor membre ale UE, să nu dea curs 

cererilor de extrădare ce privesc persoane 

acuzate de legături cu mișcarea Gülen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Amendamentul  13 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. condamnă cu fermitate toate 

atacurile teroriste care au avut loc în Turcia 

și este alături de populația Turciei în lupta 

noastră comună împotriva terorismului; ia 

act de relațiile bilaterale dintre statele 

membre ale UE și Turcia în domeniul 

cooperării pentru combaterea terorismului 

în ceea ce privește „luptătorii străini”; 

subliniază că o cooperare strânsă între 

Europol și agențiile turce de aplicare a legii 

este esențială pentru a combate în mod 

eficace terorismul; condamnă încă o dată 

revenirea la violență a PKK (Partidul 

Muncitoresc din Kurdistan), care se află 

din 2002 pe lista UE de organizații 

teroriste, și îndeamnă PKK să depună 

armele și să recurgă la mijloace pașnice și 

legale pentru a-și exprima așteptările; 

subliniază că o soluționare pe cale pașnică 

a problemei kurde este, de asemenea, 

indispensabilă pentru viitorul democratic al 

țării și că acest lucru va fi posibil doar prin 

implicarea tuturor părților și forțelor 

democratice în cauză; solicită să se reia 

negocierile în vederea identificării unei 

soluții exhaustive și sustenabile la 

problema kurdă; invită statele membre să 

pună în aplicare legi care să interzică 

utilizarea semnelor și simbolurilor 

organizațiilor care se află pe lista UE cu 

organizațiile teroriste; 

26. condamnă cu fermitate toate 

atacurile teroriste care au avut loc în Turcia 

și este alături de populația Turciei în lupta 

noastră comună împotriva terorismului; ia 

act de relațiile bilaterale dintre statele 

membre ale UE și Turcia în domeniul 

cooperării pentru combaterea terorismului 

în ceea ce privește „luptătorii străini”; 

subliniază că o cooperare strânsă între 

Europol și agențiile turce de aplicare a legii 

este esențială pentru a combate în mod 

eficace terorismul; își exprimă profunda 

dezamăgire față de revenirea la violență în 

Sud-Est și își reiterează condamnarea 

acestui fapt; îndeamnă PKK (Partidul 

Muncitoresc din Kurdistan) să depună 

armele și să recurgă la mijloace pașnice și 

legale pentru a-și exprima așteptările; 

subliniază că o soluționare pe cale pașnică 

a problemei kurde este, de asemenea, 

indispensabilă pentru viitorul democratic al 

țării și că acest lucru va fi posibil doar prin 

implicarea tuturor părților și forțelor 

democratice în cauză; solicită să se reia 

negocierile în vederea identificării unei 

soluții exhaustive și sustenabile la 

problema kurdă; invită statele membre să 

pună în aplicare legi care să interzică 

utilizarea semnelor și simbolurilor 

organizațiilor care se află pe lista UE cu 

organizațiile teroriste; 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Amendamentul  14 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Turcia să protejeze drepturile 

grupurilor celor mai vulnerabile și ale 

persoanelor care aparțin minorităților; 

regretă faptul că marșurile LGBTI din 

Ankara și Istanbul au fost interzise pentru 

al doilea an consecutiv; este profund 

preocupat de violența bazată pe gen, de 

discriminare, discursurile de incitare la ură 

împotriva minorităților, infracțiunile 

motivate de ură și încălcările drepturilor 

omului în cazul persoanelor LGBTI; invită 

Turcia să ia măsuri corespunzătoare pentru 

a preveni și pedepsi discursul de incitare la 

ură sau infracțiunile îndreptate împotriva 

minorităților; invită Turcia să își 

armonizeze legislația internă cu Convenția 

de la Istanbul a Consiliului Europei, pe 

care a ratificat-o în 2014; salută strategia 

națională și planul de acțiune pentru romi 

ale guvernului și solicită guvernului turc să 

înceapă punerea în aplicare a strategiei și 

să stabilească un mecanism de 

monitorizare și de evaluare; încurajează 

autoritățile să abordeze principalele 

obstacole din calea incluziunii sociale a 

romilor; invită Turcia să asigure egalitatea 

deplină a tuturor cetățenilor și să 

soluționeze problemele cu care se 

confruntă membrii minorităților, în special 

în privința educației și a drepturilor de 

proprietate; remarcă faptul că, în 

17. invită Turcia să protejeze drepturile 

grupurilor celor mai vulnerabile și ale 

persoanelor care aparțin minorităților; 

regretă faptul că marșurile LGBTI din 

Ankara și Istanbul au fost interzise pentru 

al treilea an consecutiv, că au fost 

reprimate și au fost întâmpinate cu 

violență din partea poliției; este profund 

preocupat de violența bazată pe gen, de 

discriminare, discursurile de incitare la ură 

împotriva minorităților, infracțiunile 

motivate de ură și încălcările drepturilor 

omului în cazul persoanelor LGBTI; invită 

Turcia să ia măsuri corespunzătoare pentru 

a preveni și pedepsi discursul de incitare la 

ură sau infracțiunile îndreptate împotriva 

minorităților; invită Turcia să își 

armonizeze legislația internă cu Convenția 

de la Istanbul a Consiliului Europei, pe 

care a ratificat-o în 2014; salută strategia 

națională și planul de acțiune pentru romi 

ale guvernului și solicită guvernului turc să 

înceapă punerea în aplicare a strategiei și 

să stabilească un mecanism de 

monitorizare și de evaluare; încurajează 

autoritățile să abordeze principalele 

obstacole din calea incluziunii sociale a 

romilor; invită Turcia să asigure egalitatea 

deplină a tuturor cetățenilor și să 

soluționeze problemele cu care se 

confruntă membrii minorităților, în special 



 

AM\1129554RO.docx  PE605.568v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

conformitate cu criteriile de la Copenhaga, 

minoritățile ar trebui să aibă și dreptul de a 

primi educație în limba lor maternă în 

școlile publice; reamintește importanța 

punerii în aplicare a Rezoluției Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei privind 

insulele Imbros și Tenedos și invită Turcia 

să sprijine repatrierea familiilor minoritare 

care doresc să revină pe insule; salută 

deschiderea școlii pentru minoritatea elenă 

de pe insula Imbros, care constituie un pas 

pozitiv; 

în privința educației și a drepturilor de 

proprietate; remarcă faptul că, în 

conformitate cu criteriile de la Copenhaga, 

minoritățile ar trebui să aibă și dreptul de a 

primi educație în limba lor maternă în 

școlile publice; reamintește importanța 

punerii în aplicare a Rezoluției Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei privind 

insulele Imbros și Tenedos și invită Turcia 

să sprijine repatrierea familiilor minoritare 

care doresc să revină pe insule; salută 

deschiderea școlii pentru minoritatea elenă 

de pe insula Imbros, care constituie un pas 

pozitiv; 

Or. en 

 

 


