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6.3.2019 A8-0091/2

Amendamentul 2
Renate Sommer
în numele Grupului PPE

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raportul pe 2018 privind Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. este preocupat de răspândirea și de 
gravitatea violențelor împotriva femeilor 
din societatea turcă, inclusiv crimele de 
onoare, căsătoriile ilegale ale copiilor și 
abuzurile sexuale, precum și de reticența 
autorităților din Turcia în a sancționa 
autorii actelor de violență de gen; 
subliniază că violența domestică a cauzat 
moartea a 440 de femei în 2018 – o 
creștere comparativ cu anii anteriori –, iar 
procedurile penale sunt adeseori 
îndelungate și suferă întârzieri; invită 
Guvernul Turciei să adopte și să aplice o 
politică de toleranță zero privind această 
chestiune;
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6.3.2019 A8-0091/3

Amendamentul 3
Renate Sommer
în numele Grupului PPE

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raportul pe 2018 privind Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. ținând seama de toate aspectele de 
mai sus, recomandă Comisiei și Consiliului 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
cadrul de negociere, să suspende în mod 
oficial negocierile de aderare cu Turcia; 
rămâne, cu toate acestea, angajat în 
dialogul democratic și politic cu Turcia; 
solicită Comisiei să utilizeze toate 
fondurile alocate în prezent în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA II și viitorul IPA III) 
pentru a sprijini, prin intermediul unei 
finanțări speciale gestionate direct de către 
UE, societatea civilă din Turcia, apărătorii 
drepturilor omului și ziariștii și să 
sporească oportunitățile pentru contactele 
interpersonale, dialogul universitar, accesul 
studenților turci la universitățile europene 
și platformele media pentru ziariști, cu 
obiectivul de a proteja și promova valorile 
și principiile democratice, drepturile 
omului și statul de drept; se așteaptă ca 
relația dintre Turcia și UE să fie redefinită 
într-un parteneriat eficace, fără a aduce 
atingere articolului 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană; subliniază că orice 
relații politice dintre UE și Turcia ar trebui 
să se bazeze pe prevederi referitoare la 
condiții legate de respectarea democrației, 
a statului de drept și a drepturilor 
fundamentale;

21. ținând seama de toate aspectele de 
mai sus, recomandă Comisiei și Consiliului 
Uniunii Europene să pună capăt 
negocierilor de aderare cu Turcia; rămâne, 
cu toate acestea, angajat în dialogul 
democratic și politic cu Turcia; solicită 
Comisiei să utilizeze toate fondurile 
alocate în prezent în cadrul Instrumentului 
de asistență pentru preaderare (IPA II și 
viitorul IPA III) pentru a sprijini, prin 
intermediul unei finanțări speciale 
gestionate direct de către UE, societatea 
civilă din Turcia, apărătorii drepturilor 
omului și ziariștii și să sporească 
oportunitățile pentru contactele 
interpersonale, dialogul universitar, accesul 
studenților turci la universitățile europene 
și platformele media pentru ziariști, cu 
obiectivul de a proteja și promova valorile 
și principiile democratice, drepturile 
omului și statul de drept; se așteaptă ca 
relația dintre Turcia și UE să fie redefinită 
într-un parteneriat eficace, fără a aduce 
atingere articolului 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană; subliniază că orice 
relații politice dintre UE și Turcia ar trebui 
să se bazeze pe prevederi referitoare la 
condiții legate de respectarea democrației, 
a statului de drept și a drepturilor 
fundamentale;
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6.3.2019 A8-0091/4

Amendamentul 4
Renate Sommer
în numele Grupului PPE

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raportul pe 2018 privind Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. ia act de faptul că, deși procesul de 
aderare la UE, la începuturile sale, a 
constituit o motivație puternică pentru 
reforme în Turcia, în ultimii ani a avut loc 
un regres evident în ceea ce privește statul 
de drept și drepturile omului; reamintește 
că Parlamentul a solicitat în mod repetat 
deschiderea capitolului 23 privind 
sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale și a capitolului 24 privind 
justiția, libertatea și securitatea, într-un 
moment în care guvernul turc se angajase 
să realizeze reforme serioase; regretă 
profund faptul că instrumentele de 
aderare nu au putut fi utilizate pe deplin 
din cauza blocajului permanent de către 
Consiliu;

22. ia act de faptul că, deși procesul de 
aderare la UE, la începuturile sale, a 
constituit o motivație puternică pentru 
reforme în Turcia, în ultimii ani a avut loc 
un regres masiv în ceea ce privește statul 
de drept și drepturile omului; constată că 
Turcia s-a îndepărtat tot mai mult de UE; 
regretă profund retorica anti-UE a 
președintelui turc, care a umbrit relația 
reciprocă și a condus, astfel, la stagnarea 
actuală a procesului de negociere;
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