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28.6.2017 A8-0234/26 

Alteração  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

em nome do Grupo ENF 

 

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 a Comissão e os Estados-

Membros a cessarem definitivamente as 

negociações de adesão com a Turquia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Alteração  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

em nome do Grupo ENF 

 

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.  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 cessar 

definitivamente todos os financiamentos 

de pré-adesão; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Alteração  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Condena firmemente as declarações 

proferidas pelo Presidente Erdoğan que 

acusou alguns dirigentes da UE de 

«práticas nazis» e os seus cidadãos de 

serem «nazis»; salienta que a continuação 

de tais declarações injustificadas 

compromete a credibilidade da Turquia 

como um parceiro político e que a 

exportação dos seus conflitos internos 

constitui uma ameaça para a coexistência 

pacífica na sociedade dos Estados-

Membros com uma importante 

comunidade de origem turca; sublinha que 

o Governo turco se deve abster de envidar 

sistematicamente esforços para mobilizar a 

diáspora turca nos Estados-Membros para 

os seus próprios fins; regista com 

preocupação os relatos de alegada pressão 

sobre membros da diáspora turca que 

vivem nos Estados-Membros, e condena a 

vigilância de que são alvo por parte das 

autoridades turcas os cidadãos com dupla 

nacionalidade que vivem no estrangeiro;  

manifesta preocupação quanto à revogação 

de um grande número de passaportes, o 

que deixa as pessoas apátridas, em violação 

da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Estatuto dos Apátridas, de 1954, e da 

Convenção para a Redução dos Casos de 

Apatridia, de 1961, e quanto à alegada 

recusa de prestação de serviços pelos 

28. Condena firmemente as declarações 

proferidas pelo Presidente Erdoğan que 

acusou alguns dirigentes da UE de 

«práticas nazis» e os seus cidadãos de 

serem «nazis»; alerta para que a Turquia 

deve respeitar a soberania e a integridade 

territorial dos Estados-Membros; salienta 

que a exportação dos seus conflitos 

internos constitui uma ameaça para a 

coexistência pacífica na sociedade dos 

Estados-Membros com uma importante 

comunidade de origem turca; sublinha que 

o Governo turco se deve abster de envidar 

sistematicamente esforços para mobilizar a 

diáspora turca nos Estados-Membros para 

os seus próprios fins; regista com 

preocupação os relatos de alegada pressão 

sobre membros da diáspora turca que 

vivem nos Estados-Membros, e condena a 

vigilância de que são alvo por parte das 

autoridades turcas os cidadãos com dupla 

nacionalidade que vivem no estrangeiro; 

manifesta preocupação quanto à revogação 

de um grande número de passaportes, o 

que deixa as pessoas apátridas, em violação 

da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Estatuto dos Apátridas, de 1954, e da 

Convenção para a Redução dos Casos de 

Apatridia, de 1961, e quanto à alegada 

recusa de prestação de serviços pelos 

consulados turcos a alguns dos seus 
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consulados turcos a alguns dos seus 

cidadãos; 

cidadãos; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Alteração  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Exorta firmemente o Governo 

turco a reconhecer o genocídio arménio; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Alteração  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 31-A. Condena as tentativas de converter 

Santa Sofia numa mesquita, 

nomeadamente através da nomeação de 

um imã permanente, em outubro de 2016, 

e da realização de preces muçulmanas 

radiodifundidas nas quais participaram 

membros do governo, em 21 de junho de 

2017; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Alteração  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 31-B. Insta o Governo turco a abster-se 

da apropriação de propriedades cristãs, 

como aconteceu recentemente com cerca 

de sessenta igrejas, cemitérios e outras 

propriedades no sudeste do país; insta o 

governo a restituir estas propriedades aos 

seus proprietários legítimos; 

Or. en 

 

 


