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28.6.2017 A8-0234/17 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere implicarea Rusiei 

în Siria, inclusiv sprijinirea folosirii 

armelor chimice de către armata siriană, 

care destabilizează în continuare țara și 

crește numărul refugiaților care solicită 

protecție în Turcia și în UE, 

– având în vedere situația 

destabilizată din Siria, care determină 

creșterea numărului de refugiați care 

solicită protecție în Turcia și în UE, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. își exprimă profunda preocupare cu 

privire la situația în continuă deteriorare 

din sud-estul Turciei, în special în zonele 

în care a fost impusă starea de asediu, în 

care a fost utilizată forța excesivă și au fost 

aplicate pedepse colective tuturor 

locuitorilor și unde, conform relatărilor, 

aproximativ 2 000 de persoane au fost 

ucise în contextul operațiunilor de 

securitate și aproximativ o jumătate de 

milion de persoane au fost strămutate în 

perioada cuprinsă între iulie 2015 și 

decembrie 2016; observă că procurorii 

locali au refuzat în mod constant să inițieze 

investigații cu privire la uciderile 

semnalate și că observatorilor independenți 

le-a fost interzis accesul în zonă; 

reamintește că guvernul turc are 

responsabilitatea de a-și proteja toți 

cetățenii, indiferent de originea lor 

culturală sau religioasă și de credințele lor; 

deplânge practica extinsă a exproprierilor, 

inclusiv ale proprietăților care aparțin 

municipalităților și ale proprietăților 

bisericești, de asemenea, ceea ce reprezintă 

o încălcare a drepturilor minorităților 

religioase; este convins că numai o soluție 

13. își exprimă profunda preocupare cu 

privire la situația în continuă deteriorare 

din sud-estul Turciei, în special în zonele 

în care a fost impusă starea de asediu, în 

care a fost utilizată forța excesivă și au fost 

aplicate pedepse colective tuturor 

locuitorilor și unde, conform relatărilor, 

aproximativ 2 000 de persoane au fost 

ucise în contextul operațiunilor de 

securitate și aproximativ o jumătate de 

milion de persoane au fost strămutate în 

perioada cuprinsă între iulie 2015 și 

decembrie 2016; condamnă distrugerea 

completă a orașului Sur și a altor orașe 

mai mici în sud-estul Turciei; observă că 

procurorii locali au refuzat în mod constant 

să inițieze investigații cu privire la 

uciderile semnalate și că observatorilor 

independenți le-a fost interzis accesul în 

zonă; reamintește că guvernul turc are 

responsabilitatea de a-și proteja toți 

cetățenii, indiferent de originea lor 

culturală sau religioasă și de credințele lor; 

deplânge practica extinsă a exproprierilor, 

inclusiv ale proprietăților care aparțin 

municipalităților și ale proprietăților 

bisericești, de asemenea, ceea ce reprezintă 
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politică justă a problemei kurde poate 

aduce stabilitate și prosperitate durabile, 

atât în zonă, cât și în Turcia în ansamblul 

său și, prin urmare, solicită ambelor părți 

să reia negocierile; constată că o serie de 

legi, inclusiv Legea nr. 6722 adoptată în 

2016 privind protecția juridică a forțelor de 

securitate implicate în lupta împotriva 

organizațiilor teroriste, au creat o 

atmosferă de „impunitate sistematică” 

pentru forțele de securitate; 

o încălcare a drepturilor minorităților 

religioase; este convins că numai o soluție 

politică justă a problemei kurde poate 

aduce stabilitate și prosperitate durabile, 

atât în zonă, cât și în Turcia în ansamblul 

său și, prin urmare, solicită ambelor părți 

să reia negocierile; constată că o serie de 

legi, inclusiv Legea nr. 6722 adoptată în 

2016 privind protecția juridică a forțelor de 

securitate implicate în lupta împotriva 

organizațiilor teroriste, au creat o 

atmosferă de „impunitate sistematică” 

pentru forțele de securitate; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită guvernului Turciei să 

respecte și să pună pe deplin în aplicare 

obligațiile legale pe care le-a introdus în 

ceea ce privește protecția patrimoniului 

cultural și, în special, să realizeze cu bună-

credință un inventar complet al 

patrimoniilor culturale grec, armean, 

asirian și al altor patrimonii culturale care 

au fost distruse sau degradate în ultimul 

secol; solicită Turciei să ratifice Convenția 

UNESCO din 2005 asupra protecției și 

promovării diversității expresiilor 

culturale; invită Turcia să coopereze cu 

organizațiile internaționale relevante, în 

special cu Consiliul Europei, pentru 

prevenirea și combaterea traficului ilicit și 

a distrugerii deliberate a patrimoniului 

cultural; 

18. solicită guvernului Turciei să 

respecte și să pună pe deplin în aplicare 

obligațiile legale pe care le-a introdus în 

ceea ce privește protecția patrimoniului 

cultural și, în special, să realizeze cu bună-

credință un inventar complet al 

patrimoniilor culturale grec, armean, 

asirian și al altor patrimonii culturale care 

au fost distruse sau degradate în ultimul 

secol; solicită autorităților turce să 

respecte pe deplin caracterul istoric și 

cultural al monumentelor și simbolurilor 

culturale și religioase, în special al celor 

care au fost clasificate drept situri ale 

patrimoniului mondial UNESCO și să se 

abțină de la orice acțiune care vizează 

modificarea naturii lor istorice și 

religioase; regretă practicile 

provocatoare, generatoare de diviziuni, 

care au fost utilizate în repetate rânduri și 

care vizează modificarea caracterului 

cultural, istoric și religios al Hagiei 

Sophia, care face parte din patrimoniul 

UNESCO, și transformarea sa într-o 

moschee prin citirea Coranului  și 

organizarea de rugăciuni; solicită Turciei 

să ratifice Convenția UNESCO din 2005 
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asupra protecției și promovării diversității 

expresiilor culturale; invită Turcia să 

coopereze cu organizațiile internaționale 

relevante, în special cu Consiliul Europei, 

pentru prevenirea și combaterea traficului 

ilicit și a distrugerii deliberate a 

patrimoniului cultural; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Turcia să își alinieze mai 

mult politica externă la cea a UE; solicită 

o cooperare și o coordonare mai strânse 

între UE și Turcia în ceea ce privește 

provocările în materie de politică externă; 

este de părere că, de la caz la caz, ori de 

câte ori se dovedește relevant, ministrul de 

externe turc ar trebui invitat să participe 

la reuniunile Consiliului Afaceri Externe; 

recomandă Consiliului să invite guvernul 

turc la o reuniune la nivel înalt pentru a 

discuta relațiile UE-Turcia; 

eliminat 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

22. reamintește că negocierile pentru 

modernizarea uniunii vamale nu pot 

începe decât atunci când Turcia 

implementează pe deplin toate obligațiile 

care îi revin în temeiul uniunii vamale 

existente; subliniază că Turcia continuă 

să nu deschidă porturile turcești pentru 

flota cipriotă și nu a aplicat Ciprului 

Protocolul adițional la Acordul de la 

Ankara; 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 unei eventuale uniuni vamale 

modernizate dintre Turcia și UE o clauză 

care să impună drept condiție-cheie 

respectarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale; observă 

concluzia Comisiei potrivit căreia viitoarea 

integrare comercială cu UE ar fi stimulată 

de eliminarea, de către Turcia, a 

impedimentelor din calea funcționării 
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comercială cu UE ar fi stimulată de 

eliminarea, de către Turcia, a 

impedimentelor din calea funcționării 

uniunii vamale; 

uniunii vamale; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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; 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; subliniază că liberalizarea 

vizelor va continua doar după ce Turcia 

va respecta pe deplin și de manieră 

nediscriminatorie toate criteriile descrise 

în Foaia de parcurs privind liberalizarea 

vizelor și își va îndeplini toate obligațiile 

față de toate statele membre;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că, pe parcursul ultimilor doi 

ani, Comisia parlamentară mixtă UE-

Turcia nu a funcționat în conformitate cu 

regulamentul său de procedură din cauza 

necooperării membrilor biroului turc; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

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 toate 

formele de violență și 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;  
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pună în aplicare legi care să interzică 

utilizarea semnelor și simbolurilor 

organizațiilor care se află pe lista UE cu 

organizațiile teroriste; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. își reiterează apelul adresat Turciei 

de a începe retragerea trupelor sale din 

Cipru, de a transfera către ONU portul 

Famagusta, actualmente închis, în 

conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 

Consiliului de Securitate al ONU, și de a se 

abține de la acțiuni care afectează balanța 

demografică de pe insulă prin politica sa de 

colonii ilegale; ia act de faptul că punerea 

în aplicare a acquis-ului UE în cadrul 

viitorului stat constitutiv cipriot turc la 

intrarea în vigoare a acordului de 

soluționare trebuie să fi fost deja bine 

pregătită anterior; recunoaște, în acest sens, 

continuarea neîntreruptă a eforturilor 

comitetului bicomunitar ad-hoc în privința 

pregătirii UE; se angajează să își 

intensifice eforturile pentru a colabora cu 

comunitatea cipriotă turcă în pregătirea 

sa pentru integrarea deplină în UE și 

invită Comisia să facă același lucru; își 

exprimă aprecierea față de activitatea 

importantă desfășurată de Comisia pentru 

persoane dispărute (CMP, care se ocupă 

atât de persoanele dispărute cipriote turce, 

cât și de cele cipriote grece), și apreciază 

faptul că se acordă un acces îmbunătățit la 

33. își reiterează apelul adresat Turciei 

de a începe retragerea trupelor sale din 

Cipru, de a transfera către ONU portul 

Famagusta, actualmente închis, în 

conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 

Consiliului de Securitate al ONU, și de a se 

abține de la acțiuni care afectează balanța 

demografică de pe insulă prin politica sa de 

colonii ilegale; ia act de faptul că punerea 

în aplicare a acquis-ului UE în cadrul 

viitorului stat constitutiv cipriot turc la 

intrarea în vigoare a acordului de 

soluționare trebuie să fi fost deja bine 

pregătită anterior; recunoaște, în acest sens, 

continuarea eforturilor comitetului 

bicomunitar ad-hoc în privința pregătirii 

UE; își exprimă aprecierea față de 

activitatea importantă desfășurată de 

Comisia pentru persoane dispărute (CMP, 

care se ocupă atât de persoanele dispărute 

cipriote turce, cât și de cele cipriote grece), 

și apreciază faptul că se acordă un acces 

îmbunătățit la siturile relevante, inclusiv la 

zonele militare; invită Turcia să sprijine 

CMP prin furnizarea de informații din 

arhivele sale militare; solicită să se acorde 

o atenție deosebită activității desfășurate de 
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siturile relevante, inclusiv la zonele 

militare; invită Turcia să sprijine CMP prin 

furnizarea de informații din arhivele sale 

militare; solicită să se acorde o atenție 

deosebită activității desfășurate de CMP și 

salută, în acest sens, numirea unui raportor 

permanent al Parlamentului European 

privind persoanele dispărute; 

CMP și salută, în acest sens, numirea unui 

raportor permanent al Parlamentului 

European privind persoanele dispărute; 

Or. en 

 

 


