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28.6.2017 A8-0234/17 

Alteração  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta o envolvimento da 

Rússia na Síria, nomeadamente o apoio à 

utilização de armas químicas pelos 

militares sírios, o que desestabiliza ainda 

mais o país e aumenta o número de 

refugiados que solicitam proteção na 

Turquia e na UE, 

– Tendo em conta a situação 

desestabilizada na Síria, que aumenta o 

número de refugiados que solicitam 

proteção na Turquia e na UE, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Alteração  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta profunda preocupação 

com o constante agravamento da situação 

no Sudeste da Turquia, em especial nas 

zonas em que foi decretado o recolher 

obrigatório, utilizada força excessiva e 

aplicada uma punição coletiva a todos os 

habitantes, onde cerca de 2000 pessoas 

foram alegadamente mortas no quadro de 

operações de segurança e onde, de acordo 

com estimativas, cerca de meio milhão de 

pessoas terão sido deslocadas no período 

compreendido entre julho de 2015 e 

dezembro de 2016; observa que os 

gabinetes locais do Ministério Público têm 

persistentemente recusado abrir inquéritos 

para investigar as alegadas mortes e que foi 

recusado o acesso de observadores 

independentes à região; recorda que o 

Governo turco tem a responsabilidade de 

proteger todos os seus cidadãos, 

independentemente das respetivas origens 

e crenças culturais ou religiosas; lamenta a 

prática generalizada de expropriação, 

nomeadamente de propriedades 

pertencentes aos municípios e também à 

igreja, o que constitui uma violação dos 

direitos das minorias religiosas; manifesta 

13. Manifesta profunda preocupação 

com o constante agravamento da situação 

no Sudeste da Turquia, em especial nas 

zonas em que foi decretado o recolher 

obrigatório, utilizada força excessiva e 

aplicada uma punição coletiva a todos os 

habitantes, onde cerca de 2000 pessoas 

foram alegadamente mortas no quadro de 

operações de segurança e onde, de acordo 

com estimativas, cerca de meio milhão de 

pessoas terão sido deslocadas no período 

compreendido entre julho de 2015 e 

dezembro de 2016; condena a destruição 

total da cidade de Sur e de outras cidades 

mais pequenas no sudeste da Turquia; 
observa que os gabinetes locais do 

Ministério Público têm persistentemente 

recusado abrir inquéritos para investigar as 

alegadas mortes e que foi recusado o 

acesso de observadores independentes à 

região; recorda que o Governo turco tem a 

responsabilidade de proteger todos os seus 

cidadãos, independentemente das 

respetivas origens e crenças culturais ou 

religiosas; lamenta a prática generalizada 

de expropriação, nomeadamente de 

propriedades pertencentes aos municípios e 
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a convicção de que só uma solução política 

justa da questão curda pode trazer uma 

estabilidade e uma prosperidade 

sustentáveis, tanto à zona como a toda a 

Turquia, e por conseguinte apela a ambas 

as partes para que regressem à mesa de 

negociações; observa que um conjunto de 

leis, designadamente a Lei n.º 6722 sobre a 

proteção jurídica das forças de segurança 

envolvidas na luta contra organizações 

terroristas, aprovada em 2016, criou um 

clima de «impunidade sistemática» 

relativamente às forças de segurança; 

também à igreja, o que constitui uma 

violação dos direitos das minorias 

religiosas; manifesta a convicção de que só 

uma solução política justa da questão curda 

pode trazer uma estabilidade e uma 

prosperidade sustentáveis, tanto à zona 

como a toda a Turquia, e por conseguinte 

apela a ambas as partes para que regressem 

à mesa de negociações; observa que um 

conjunto de leis, designadamente a Lei n.º 

6722 sobre a proteção jurídica das forças 

de segurança envolvidas na luta contra 

organizações terroristas, aprovada em 

2016, criou um clima de «impunidade 

sistemática» relativamente às forças de 

segurança; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Alteração  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Insta o Governo turco a respeitar e 

a cumprir plenamente as obrigações 

jurídicas que assumiu no que se refere à 

proteção do património cultural e, em 

particular, a elaborar em boa-fé um 

inventário integrado do património cultural 

arménio, grego, assírio e de outras origens, 

destruído ou arruinado ao longo do século 

passado; exorta a Turquia a ratificar a 

Convenção da Unesco sobre a Proteção e a 

Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, de 2005; exorta a Turquia a 

cooperar com as organizações 

internacionais pertinentes, em especial o 

Conselho da Europa, no contexto da 

prevenção e do combate ao tráfico ilícito e 

à destruição deliberada do património 

cultural; 

18. Insta o Governo turco a respeitar e 

a cumprir plenamente as obrigações 

jurídicas que assumiu no que se refere à 

proteção do património cultural e, em 

particular, a elaborar em boa-fé um 

inventário integrado do património cultural 

arménio, grego, assírio e de outras origens, 

destruído ou arruinado ao longo do século 

passado; insta as autoridades turcas a 

respeitarem plenamente o caráter 

histórico e cultural de monumentos e 

símbolos culturais e religiosos, 

especialmente os que tenham sido 

classificados como património mundial da 

UNESCO, e a absterem-se de tomar 

quaisquer medidas tendentes a alterar a 

sua natureza histórica e religiosa; 

lamenta as práticas repetidas, 

divisionistas e provocatórias que visam 

alterar o caráter histórico, cultural e 

religioso do património da UNESCO de 

Santa Sofia (Hagia Sophia), e a sua 

conversão numa mesquita mediante a 

realização de leituras do Corão e preces; 
exorta a Turquia a ratificar a Convenção da 

Unesco sobre a Proteção e a Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, de 
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2005; exorta a Turquia a cooperar com as 

organizações internacionais pertinentes, em 

especial o Conselho da Europa, no 

contexto da prevenção e do combate ao 

tráfico ilícito e à destruição deliberada do 

património cultural; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Alteração  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Insta a Turquia a alinhar mais a 

sua política externa com a da UE; apela a 

uma cooperação e a uma coordenação 

mais estreitas em termos de desafios no 

domínio da política externa entre a UE e 

a Turquia; entende que o Ministro turco 

dos Negócios Estrangeiros deve ser 

convidado a participar, numa base 

casuística, nas reuniões do Conselho dos 

Negócios Estrangeiros, quando for 

pertinente; recomenda que o Conselho 

convide o Governo turco a participar 

numa cimeira para debater as relações 

entre a UE e a Turquia; 

Suprimido 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Alteração  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

22. Recorda que as negociações para 

modernizar a União Aduaneira só 

poderão ter início quando a Turquia 

executar plenamente todas as suas 

obrigações decorrentes da atual União 

Aduaneira; salienta o facto de a Turquia 

ter continuado a não abrir os seus portos 

aos navios cipriotas e não ter aplicado a 

Chipre o Protocolo Adicional ao Acordo 

de Ancara; 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 caso haja uma 

união aduaneira melhorada entre a Turquia 

e a UE, tornando os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais uma condição 

básica; regista a conclusão da Comissão de 

que uma nova integração comercial com a 

UE seria estimulada se a Turquia 
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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 da União Aduaneira; 

eliminasse os entraves ao funcionamento 

da União Aduaneira; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Alteração  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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; 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; 

sublinha que a liberalização dos vistos só 

prosseguirá quando a Turquia cumprir, 

de forma plena e não discriminatória, 

todos os critérios identificados no roteiro 

de liberalização de vistos e cumprir todas 

as obrigações em relação a todos os 

Estados-Membros;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Alteração  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Manifesta preocupação pelo facto 

de, nos últimos dois anos, a Comissão 

Parlamentar Mista UE-Turquia não ter 

funcionado em conformidade com o seu 

regulamento interno, devido a uma 

ausência de cooperação por parte dos 

membros turcos da Mesa; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Alteração  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

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; condena todas as formas de 

violência e 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;  
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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 e símbolos das 

organizações constantes da lista da UE de 

organizações terroristas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Alteração  25 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Reitera o seu apelo para que a 

Turquia inicie a retirada das suas forças de 

Chipre, transfira a secção isolada de 

Famagusta para as Nações Unidas, em 

conformidade com a Resolução n.º 550 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), de 1984, e se abstenha de ações 

que alteram o equilíbrio demográfico da 

ilha através da sua política de colonatos 

ilegais; observa que a aplicação do acervo 

da UE no futuro Estado federado cipriota 

turco, a partir da entrada em vigor do 

acordo de resolução, deve estar já a ser 

bem preparada; reconhece, a este respeito, 

a continuação ininterrupta dos trabalhos 

do comité bicomunitário ad hoc para 

preparar a integração na UE; compromete-

se a intensificar os seus esforços para 

colaborar com a comunidade cipriota 

turca na preparação da sua plena 

integração na UE, e insta a Comissão a 

fazer o mesmo; louva o importante 

trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 

Desaparecidas (CMP, que procura 

encontrar pessoas desaparecidas cipriotas 

turcas e cipriotas gregas), e saúda o facto 

de ter sido autorizado um melhor acesso a 

33. Reitera o seu apelo para que a 

Turquia inicie a retirada das suas forças de 

Chipre, transfira a secção isolada de 

Famagusta para as Nações Unidas, em 

conformidade com a Resolução n.º 550 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), de 1984, e se abstenha de ações 

que alteram o equilíbrio demográfico da 

ilha através da sua política de colonatos 

ilegais; observa que a aplicação do acervo 

da UE no futuro Estado federado cipriota 

turco, a partir da entrada em vigor do 

acordo de resolução, deve estar já a ser 

bem preparada; reconhece, a este respeito, 

a continuação dos trabalhos do comité 

bicomunitário ad hoc para preparar a 

integração na UE; louva o importante 

trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 

Desaparecidas (CMP, que procura 

encontrar pessoas desaparecidas cipriotas 

turcas e cipriotas gregas), e saúda o facto 

de ter sido autorizado um melhor acesso a 

locais pertinentes, incluindo zonas 

militares; insta a Turquia a apoiar o CMP 

através da prestação de informações que se 

encontram nos seus arquivos militares; 

solicita que seja prestada uma especial 
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locais pertinentes, incluindo zonas 

militares; insta a Turquia a apoiar o CMP 

através da prestação de informações que se 

encontram nos seus arquivos militares; 

solicita que seja prestada uma especial 

atenção ao trabalho desenvolvido pelo 

CMP e saúda, neste contexto, a nomeação 

de um relator permanente do Parlamento 

Europeu sobre pessoas desaparecidas; 

atenção ao trabalho desenvolvido pelo 

CMP e saúda, neste contexto, a nomeação 

de um relator permanente do Parlamento 

Europeu sobre pessoas desaparecidas; 

Or. en 

 

 


