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6.3.2019 A8-0091/5

Amendamentul 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă acțiunile întreprinse de 
guvernul turc împotriva cetățenilor turci în 
țări terțe, inclusiv hărțuiri, răpiri și acțiuni 
de filaj, precum și practica numerelor 
telefonice speciale prin care oamenii sunt 
încurajați să îi denunțe guvernului pe alți 
cetățeni; este profund îngrijorat de răpirea 
ilegală și extrădarea a 101 de resortisanți 
turci, acțiuni întreprinse în 18 țări, fapt 
confirmat și de declarația autorităților turce 
din 16 iulie 2018; îndeamnă statele 
membre ale UE să prelucreze orice cereri 
de extrădare din partea Turciei în mod 
transparent, urmând proceduri judiciare 
care să respecte pe deplin standardele 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului; reiterează faptul că mandatele de 
arestare ale Interpol nu pot fi utilizate în 
mod abuziv pentru a îi viza pe dizidenții, 
pe apărătorii drepturilor omului, pe ziariștii 
și pe orice persoană din Turcia care critică 
guvernul, cum ar fi fostul finalist al 
Premiului Saharov Can Dündar;

3. regretă acțiunile întreprinse de 
guvernul turc împotriva cetățenilor turci în 
țări terțe, inclusiv hărțuiri, răpiri și acțiuni 
de filaj, precum și practica numerelor 
telefonice speciale prin care oamenii sunt 
încurajați să îi denunțe guvernului pe alți 
cetățeni; este preocupat de faptul că 
guvernul turc a oferit o recompensă 
pentru returnarea cetățenilor turci cărora 
li s-a acordat statutul de refugiat în 
Uniunea Europeană și care locuiesc în 
statele membre; este profund îngrijorat de 
răpirea ilegală și extrădarea a 101 de 
resortisanți turci, acțiuni întreprinse în 18 
țări, fapt confirmat și de declarația 
autorităților turce din 16 iulie 2018; 
îndeamnă statele membre ale UE să 
prelucreze orice cereri de extrădare din 
partea Turciei în mod transparent, urmând 
proceduri judiciare care să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; reiterează 
faptul că mandatele de arestare ale Interpol 
nu pot fi utilizate în mod abuziv pentru a îi 
viza pe dizidenții, pe apărătorii drepturilor 
omului, pe ziariștii și pe orice persoană din 
Turcia care critică guvernul, cum ar fi 
fostul finalist al Premiului Saharov Can 
Dündar;
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6.3.2019 A8-0091/6

Amendamentul 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. 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 pertinente, în 
special cu Consiliul Europei, pentru 
prevenirea și combaterea traficului ilicit și 
a distrugerii deliberate a patrimoniului 
cultural;

13. 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; se opune, în acest context, oricărei 
opinii extreme care promovează 
modificarea fizionomiei monumentului 
istoric și religios „Hagia Sophia” și 
transformarea acestuia într-o moschee; 
invită Turcia să ratifice Convenția 
UNESCO din 2005 asupra protecției și 
promovării diversității expresiilor 
culturale; invită Turcia să coopereze cu 
organizațiile internaționale pertinente, în 
special cu Consiliul Europei, pentru 
prevenirea și combaterea traficului ilicit și 
a distrugerii deliberate a patrimoniului 
cultural;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Amendamentul 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. este profund îngrijorat de situația 
din sud-estul Turciei și de acuzațiile grave 
de încălcări ale drepturilor omului, de 
utilizare excesivă a forței, de tortură și de 
restricționarea severă a dreptului la 
libertatea de opinie și de exprimare, 
precum și de participare politică, în sud-
estul țării, în special după prăbușirea 
procesului de soluționare a problemei 
kurde din 2015, potrivit dovezilor aduse de 
Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului și apărătorii drepturilor 
omului din Turcia; condamnă încă o dată 
revenirea la violență a Partidului 
Muncitoresc din Kurdistan (PKK), care 
din 2002 se află pe lista de organizații 
teroriste întocmită de UE; subliniază 
caracterul urgent al reluării unui proces 
politic credibil care să ducă la o soluționare 
pașnică a chestiunii kurde; invită Turcia să 
ancheteze cu promptitudine acuzațiile 
grave de încălcare a drepturilor omului și 
de ucideri și să permită observatorilor 
internaționali să desfășoare activități de 
monitorizare independente; este deosebit 
de preocupat de distrugerea siturilor de 
patrimoniu istoric din sud-estul țării, 
inclusiv vechiul sit Sur din Diyarbakir, care 
a fost inclus în lista patrimoniului mondial 

14. este profund îngrijorat de situația 
din sud-estul Turciei și de acuzațiile grave 
de încălcări ale drepturilor omului, de 
utilizare excesivă a forței, de tortură și de 
restricționarea severă a dreptului la 
libertatea de opinie și de exprimare, 
precum și de participare politică, în sud-
estul țării, în special după prăbușirea 
procesului de soluționare a problemei 
kurde din 2015, potrivit dovezilor aduse de 
Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului și apărătorii drepturilor 
omului din Turcia; subliniază că 
includerea PKK pe lista de organizații 
teroriste întocmită de UE constituie un 
obstacol în calea instituirii păcii, a 
dialogului și a negocierilor și facilitează, 
în același timp, încălcarea drepturilor 
omului; invită, prin urmare, Consiliul să 
revizuiască lista și să elimine PKK de pe 
lista organizațiilor teroriste, ținând 
seama, în special, de hotărârea din 15 
noiembrie 2018 a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, care elimină și 
anulează includerea PKK pe lista 
organizațiilor teroriste a Consiliului 
Uniunii Europene în perioada 2014-2017; 
solicită autorităților turce să reînceapă 
dialogul cu liderii PKK pentru a găsi o 
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UNESCO, un act ce pune în pericol 
păstrarea identității și culturii kurde în 
Turcia;

soluție pașnică la problema kurdă; 
subliniază caracterul urgent al reluării unui 
proces politic credibil care să ducă la o 
soluționare pașnică a chestiunii kurde; 
invită Turcia să ancheteze cu 
promptitudine acuzațiile grave de încălcare 
a drepturilor omului și de ucideri și să 
permită observatorilor internaționali să 
desfășoare activități de monitorizare 
independente; este deosebit de preocupat 
de distrugerea siturilor de patrimoniu 
istoric din sud-estul țării, inclusiv vechiul 
sit Sur din Diyarbakir, care a fost inclus în 
lista patrimoniului mondial UNESCO, un 
act ce pune în pericol păstrarea identității și 
culturii kurde în Turcia;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Amendamentul 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la 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 gestionată 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 

21. ținând seama de toate aspectele de 
mai sus, recomandă Comisiei și Consiliului 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
cadrul de negociere, să înghețe negocierile 
de aderare cu Turcia; rămâne, cu toate 
acestea, angajat în dialogul democratic și 
politic cu Turcia; 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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legate de respectarea democrației, a statului 
de drept și a drepturilor fundamentale;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Amendamentul 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la 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 evident în ceea ce privește statul 
de drept și drepturile omului;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Amendamentul 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că modernizarea 
uniunii vamale ar putea întări și mai mult 
legăturile economice deja puternice dintre 
Turcia și UE și ar putea menține Turcia 
ancorată din punct de vedere economic la 
UE; consideră, prin urmare, că ar trebui 
să fie lăsată deschisă o portiță pentru 
modernizarea și extinderea uniunii vamale 
din 1995 dintre UE și Turcia, pentru a 
include domenii pertinente precum 
agricultura, serviciile și achizițiile 
publice, care în prezent nu fac obiectul 
acesteia; subliniază faptul că Turcia este al 
cincilea cel mai mare partener comercial al 
UE, în timp ce UE este cel mai mare 
partener comercial al Turciei, că două 
treimi din investițiile străine directe (ISD) 
în Turcia provin din statele membre ale UE 
și că Turcia este o piață de creștere 
importantă pentru UE; consideră că 
extinderea ar oferi o oportunitate valoroasă 
pentru „condiții democratice”, o influență 
pozitivă și posibilitatea unei foi de parcurs 
în care extinderea uniunii vamale ar fi 
însoțită de îmbunătățiri concrete din partea 
Turciei cu privire la reformele democratice 
în domeniile democrației, drepturilor 
omului, libertăților fundamentale, precum 
și statului de drept, în direcția unui spațiu 

23. consideră că ar trebui să fie lăsată 
deschisă o portiță pentru modernizarea și 
extinderea uniunii vamale din 1995 dintre 
UE și Turcia; subliniază faptul că Turcia 
este al cincilea cel mai mare partener 
comercial al UE, în timp ce UE este cel 
mai mare partener comercial al Turciei, că 
două treimi din investițiile străine directe 
(ISD) în Turcia provin din statele membre 
ale UE și că Turcia este o piață de creștere 
importantă pentru UE; consideră că 
extinderea poate fi luată în considerare cu 
condiția ca Turcia să treacă mai întâi la 
punerea în aplicare pe deplin și într-un 
mod nediscriminatoriu a obligațiilor sale 
care decurg din actualul Acord privind 
uniunea vamală dintre UE și Turcia; 
consideră că odată ce a fost făcut acest 
pas, extinderea ar oferi o oportunitate 
valoroasă pentru „condiții democratice”, o 
influență pozitivă și posibilitatea unei foi 
de parcurs în care extinderea uniunii 
vamale ar fi însoțită de îmbunătățiri 
concrete din partea Turciei cu privire la 
reformele democratice care întăresc 
respectarea deplină a criteriilor de la 
Copenhaga în domeniile democrației, 
drepturilor omului, libertăților 
fundamentale, precum și statului de drept, 
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real și deschis pentru societatea civilă și 
pentru pluralism; consideră, de asemenea, 
că extinderea uniunii vamale ar oferi o 
oportunitate importantă pentru dialogul 
tematic privind dezvoltarea economică 
sustenabilă din punct de vedere social și de 
mediu și schimbările climatice, precum și 
privind drepturile lucrătorilor din Turcia; 
invită Comisia să înceapă lucrările 
pregătitoare pentru extinderea uniunii 
vamale de îndată ce guvernul turc își 
manifestă disponibilitatea pentru reforme 
serioase; invită Comisia să includă în 
cadrul uniunii vamale actualizate dintre 
Turcia și UE o clauză care să impună drept 
condiție-cheie respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale; 
reamintește că uniunea vamală actuală își 
va atinge potențialul maxim doar atunci 
când Turcia va pune pe deplin în aplicare 
Protocolul adițional față de toate statele 
membre;

în direcția unui spațiu real și deschis pentru 
societatea civilă și pentru pluralism; 
consideră, de asemenea, că extinderea 
uniunii vamale ar oferi o oportunitate 
importantă pentru dialogul tematic privind 
dezvoltarea economică sustenabilă din 
punct de vedere social și de mediu și 
schimbările climatice, precum și privind 
drepturile lucrătorilor din Turcia; invită 
Comisia să înceapă lucrările pregătitoare 
pentru extinderea uniunii vamale de îndată 
ce guvernul turc își manifestă 
disponibilitatea pentru reforme serioase; 
invită Comisia să includă în cadrul uniunii 
vamale actualizate dintre Turcia și UE o 
clauză care să impună drept condiție-cheie 
respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale; reamintește că 
uniunea vamală actuală își va atinge 
potențialul maxim doar atunci când Turcia 
va pune pe deplin în aplicare Protocolul 
adițional față de toate statele membre;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Amendamentul 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. ia act de faptul că liberalizarea 
vizelor este de o importanță majoră pentru 
cetățenii turci, îndeosebi pentru studenți, 
cadre universitare, reprezentanți ai 
mediului de afaceri și persoane cu legături 
de familie în statele membre ale UE; 
încurajează guvernul turc să respecte pe 
deplin cele 72 de criterii identificate în 
foaia de parcurs privind liberalizarea 
vizelor; subliniază că revizuirea legislației 
turce împotriva terorismului reprezintă o 
condiție esențială pentru garantarea 
drepturilor și libertăților fundamentale; 
încurajează Turcia să depună eforturile 
necesare pentru a îndeplini criteriile de 
referință rămase; subliniază faptul că 
liberalizarea vizelor va fi posibilă după ce 
toate criteriile vor fi îndeplinite în totalitate 
și în mod efectiv și nediscriminatoriu;

26. ia act de faptul că liberalizarea 
vizelor este de o importanță majoră pentru 
cetățenii turci, îndeosebi pentru studenți, 
cadre universitare, reprezentanți ai 
mediului de afaceri și persoane cu legături 
de familie în statele membre ale UE; 
reamintește că regimul de liberalizare a 
vizelor nu trebuie să aducă atingere 
drepturilor resortisanților turci și, în 
special, celor care solicită azil în Europa, 
și nu poate face obiectul unor controale 
sporite la frontieră sau al punerii în 
aplicare a acordurilor de readmisie, ci 
este în sine un obiectiv de atingere a 
dreptului universal la liberă circulație, 
astfel cum prevede dreptul internațional; 
încurajează guvernul turc să respecte pe 
deplin cele 72 de criterii identificate în 
foaia de parcurs privind liberalizarea 
vizelor; subliniază că revizuirea legislației 
turce împotriva terorismului reprezintă o 
condiție esențială pentru garantarea 
drepturilor și libertăților fundamentale; 
încurajează Turcia să depună eforturile 
necesare pentru a îndeplini criteriile de 
referință rămase; subliniază faptul că 
liberalizarea vizelor va fi posibilă după ce 
toate criteriile vor fi îndeplinite în totalitate 
și în mod efectiv și nediscriminatoriu față 
de toate statele membre ale UE;
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6.3.2019 A8-0091/12

Amendamentul 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. reamintește rolul important jucat de 
Turcia în răspunsul la criza migrației care 
a rezultat în urma războiului din Siria; 
consideră că Turcia și populația sa au dat 
dovadă de o mare ospitalitate, oferind 
adăpost unui număr de peste 3,5 milioane 
de refugiați sirieni; subliniază că în Turcia 
există aproximativ un milion de copii 
sirieni de vârstă școlară, dintre care 60 % 
sunt înregistrați în școlile turce; ia act de 
Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016; 
îndeamnă Turcia să respecte principiul 
nereturnării; regretă faptul că, în cadrul 
programului IPA 2011/2012, UE a finanțat 
achiziționarea de vehicule blindate de 
supraveghere Cobra II și invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape utilizarea 
echipamentelor (co-)finanțate în cadrul 
programelor UE și aplicarea efectivă a 
principiului nereturnării, în special la 
frontiera siriană; invită UE și statele sale 
membre să își respecte promisiunile cu 
privire la relocarea pe scară largă și să 
asigure resurse financiare adecvate pentru 
sprijinirea pe termen lung a refugiaților 
sirieni din Turcia; recunoaște Raportul 
special al Curții de Conturi a Uniunii 
Europene din 2018, care solicită creșterea 
eficienței și mai multă transparență în 
alocarea și distribuirea fondurilor; scoate în 

27. reamintește rolul important jucat de 
Turcia în răspunsul la provocările legate 
de persoanele ce au nevoie de protecție 
internațională rezultate în urma războiului 
din Siria; consideră că Turcia și populația 
sa au dat dovadă de o mare ospitalitate, 
oferind adăpost unui număr de peste 3,5 
milioane de refugiați sirieni; subliniază că 
în Turcia există aproximativ un milion de 
copii sirieni de vârstă școlară, dintre care 
60 % sunt înregistrați în școlile turce; 
respinge Declarația UE-Turcia din 18 
martie 2016; îndeamnă Turcia să respecte 
principiul nereturnării; regretă faptul că, în 
cadrul programului IPA 2011/2012, UE a 
finanțat achiziționarea de vehicule blindate 
de supraveghere Cobra II și invită Comisia 
să monitorizeze îndeaproape utilizarea 
echipamentelor (co-)finanțate în cadrul 
programelor UE și aplicarea efectivă a 
principiului nereturnării, în special la 
frontiera siriană; invită UE și statele sale 
membre să își respecte promisiunile cu 
privire la relocarea pe scară largă și să 
asigure resurse financiare adecvate pentru 
sprijinirea pe termen lung a refugiaților 
sirieni din Turcia; recunoaște Raportul 
special al Curții de Conturi a Uniunii 
Europene din 2018, care solicită creșterea 
eficienței și mai multă transparență în 
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evidență incertitudinea din ce în ce mai 
mare pentru refugiații sirieni în ceea ce 
privește perspectivele lor de protecție 
temporară în Turcia și solicită Turciei să ia 
în considerare strategii pentru creșterea 
coeziunii sociale în zonele cu comunități 
mari de refugiați sirieni, precum și pentru 
includerea socioeconomică și culturală pe 
termen mai lung și pentru accesul adecvat 
și efectiv la educație și la formare 
profesională; invită Comisia să rămână 
vigilentă și să se asigure că, în cazul în care 
sunt utilizate fonduri ale UE, drepturile 
refugiaților sunt respectate în mod 
corespunzător și că se iau măsuri pentru a 
împiedica munca copiilor, exploatarea 
sexuală a acestora și alte încălcări ale 
drepturilor omului;

alocarea și distribuirea fondurilor; scoate în 
evidență incertitudinea din ce în ce mai 
mare pentru refugiații sirieni în ceea ce 
privește perspectivele lor de protecție 
temporară în Turcia și solicită Turciei să ia 
în considerare strategii pentru creșterea 
coeziunii sociale în zonele cu comunități 
mari de refugiați sirieni, precum și pentru 
includerea socioeconomică și culturală pe 
termen mai lung și pentru accesul adecvat 
și efectiv la educație și la formare 
profesională; invită Comisia să rămână 
vigilentă și să se asigure că, în cazul în care 
sunt utilizate fonduri ale UE, drepturile 
refugiaților sunt respectate în mod 
corespunzător și că se iau măsuri pentru a 
împiedica munca copiilor, exploatarea 
sexuală a acestora și alte încălcări ale 
drepturilor omului;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Amendamentul 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. ia act de importanța, atât pentru 
UE, cât și pentru statele sale membre și 
Turcia, a menținerii unui dialog și a unei 
cooperări strânse în chestiunile de politică 
externă și de securitate; încurajează 
cooperarea și alinierea în continuare la 
chestiunile de politică externă, de apărare 
și securitate, inclusiv cooperarea în 
domeniul combaterii terorismului; 
reamintește că Turcia este, de asemenea, 
membră de mult timp a NATO și este 
situată într-o poziție geostrategică cheie 
pentru menținerea securității regionale și 
europene; ia act de faptul că UE și Turcia 
continuă să coopereze pe teme de 
importanță strategică (militară) în cadrul 
NATO; solicită autorităților turce să reia 
cooperarea cu membrii NATO care sunt 
țări membre ale UE în cadrul 
programului permanent de cooperare al 
NATO cu țările din afara UE;

eliminat

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Amendamentul 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. reiterează importanța unor relații de 
bună vecinătate; invită, în acest context, 
Turcia să își intensifice eforturile pentru a 
soluționa chestiunile bilaterale nerezolvate, 
inclusiv obligațiile juridice neîndeplinite și 
litigiile nesoluționate cu vecinii săi 
imediați privind frontierele terestre și 
marine și spațiul aerian, în conformitate cu 
prevederile Cartei ONU și cu dreptul 
internațional; își reiterează apelul adresat 
guvernului turc să semneze și să ratifice 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS); solicită 
insistent guvernului turc să pună capăt 
încălcărilor repetate ale spațiului aerian și 
apelor teritoriale elene, precum și să 
respecte integritatea teritorială și 
suveranitatea tuturor statelor vecine; 
regretă faptul că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională a 
Turciei la adresa Republicii Elene nu a fost 
încă retrasă;

30. reiterează importanța unor relații de 
bună vecinătate; invită, în acest context, 
Turcia să își intensifice eforturile pentru a 
soluționa chestiunile bilaterale nerezolvate, 
inclusiv obligațiile juridice neîndeplinite și 
litigiile nesoluționate cu vecinii săi 
imediați privind frontierele terestre și 
marine și spațiul aerian, în conformitate cu 
prevederile Cartei ONU și cu dreptul 
internațional; își reiterează apelul adresat 
guvernului turc să semneze și să ratifice 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS); solicită 
insistent guvernului turc să pună capăt 
încălcărilor repetate ale spațiului aerian și 
apelor teritoriale elene, precum și să 
respecte integritatea teritorială și 
suveranitatea tuturor statelor vecine; 
reamintește că, în conformitate cu 
UNCLOS, Grecia își poate exercita 
dreptul de a extinde apele sale teritoriale 
la 12 mile marine ori de câte ori dorește; 
regretă faptul că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională a 
Turciei la adresa Republicii Elene nu a fost 
încă retrasă;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Amendamentul 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută eforturile ce au avut loc sub 
egida Secretarului General al ONU de a 
relua negocierile privind reunificarea 
Ciprului; își reiterează sprijinul pentru o 
soluție echitabilă, cuprinzătoare și viabilă 
pe baza unei federații bicomunitare și 
bizonale, o singură personalitate juridică 
internațională, o suveranitate unică și o 
singură cetățenie, cu cele două comunități 
în situație de egalitate politică, în 
conformitate cu rezoluțiile pertinente ale 
Consiliului de Securitate al ONU, în 
concordanță cu dreptul internațional și cu 
acquis-ul UE și pe baza respectării 
principiilor care stau la baza Uniunii; 
atrage atenția asupra cadrului prezentat de 
Secretarul General al ONU și asupra 
apelului său pentru reluarea negocierilor, 
pe baza acordurilor deja încheiate în cadrul 
procesului Crans-Montana din 2017; 
solicită UE și statelor sale membre să joace 
un rol mai activ în încheierea cu succes a 
negocierilor; își reiterează apelul adresat 
tuturor părților implicate, în special 
Turciei, de a se angaja și a contribui la o 
soluționare globală; invită Turcia să 
înceapă retragerea trupelor sale din Cipru, 
să transfere către ONU partea închisă din 
orașul Famagusta, în conformitate cu 

31. salută eforturile ce au avut loc sub 
egida Secretarului General al ONU de a 
relua negocierile privind reunificarea 
Ciprului; își reiterează sprijinul pentru o 
soluție echitabilă, cuprinzătoare și viabilă 
pe baza unei federații bicomunitare și 
bizonale, o singură personalitate juridică 
internațională, o suveranitate unică și o 
singură cetățenie, cu cele două comunități 
în situație de egalitate politică, în 
conformitate cu rezoluțiile pertinente ale 
Consiliului de Securitate al ONU, în 
concordanță cu dreptul internațional și cu 
acquis-ul UE și pe baza respectării 
principiilor care stau la baza Uniunii; 
atrage atenția asupra cadrului prezentat de 
Secretarul General al ONU , care prevede, 
printre altele, încetarea Tratatului de 
garanție și a oricărui drept unilateral de 
intervenție, precum și retragerea rapidă a 
tuturor forțelor de ocupație, precum și 
asupra apelului său pentru reluarea 
negocierilor, pe baza acordurilor deja 
încheiate în cadrul procesului Crans-
Montana din 2017; solicită UE și statelor 
sale membre să joace un rol mai activ în 
încheierea cu succes a negocierilor; își 
reiterează apelul adresat tuturor părților 
implicate, în special Turciei, de a se angaja 
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Rezoluția 550 a Consiliului de Securitate al 
ONU și să se abțină de la acțiuni care 
afectează echilibrul demografic de pe 
insulă printr-o politică de așezări ilegale; 
subliniază necesitatea punerii în aplicare a 
acquis-ului UE pe întreg teritoriul insulei; 
recunoaște, în acest sens, continuarea 
eforturilor comitetului bicomunitar ad-hoc 
în privința pregătirii pentru UE; se 
angajează să își intensifice eforturile de a 
colabora cu comunitatea cipriotă turcă în 
pregătirile sale pentru integrarea deplină în 
UE după soluționarea problemei cipriote și 
invită Comisia să facă același lucru; își 
exprimă aprecierea față de activitatea 
importantă desfășurată de Comisia pentru 
persoane dispărute formată din 
reprezentanți ai ambelor comunități 
(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; 
recunoaște dreptul Republicii Cipru de a 
încheia acorduri bilaterale privind zona sa 
economică exclusivă; își reiterează 
invitația adresată Turciei ca aceasta să 
respecte pe deplin drepturile suverane ale 
tuturor statelor membre, inclusiv cele 
legate de explorarea și exploatarea 
resurselor naturale, în conformitate cu 
acquis-ul UE și cu dreptul internațional; 
îndeamnă Turcia să se angajeze în 
soluționarea pașnică a conflictelor, precum 
și să se abțină de la orice amenințare sau 
acțiune care ar putea avea efecte negative 
asupra relațiilor de bună vecinătate;

și a contribui la o soluționare globală; 
invită Turcia să înceapă retragerea trupelor 
sale din Cipru, să transfere către ONU 
partea închisă din orașul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluția 550 a 
Consiliului de Securitate al ONU și să se 
abțină de la acțiuni care afectează 
echilibrul demografic de pe insulă printr-o 
politică de așezări ilegale; subliniază 
necesitatea punerii în aplicare a acquis-ului 
UE pe întreg teritoriul insulei; recunoaște, 
în acest sens, continuarea eforturilor 
comitetului bicomunitar ad-hoc în privința 
pregătirii pentru UE; se angajează să își 
intensifice eforturile de a colabora cu 
comunitatea cipriotă turcă în pregătirile 
sale pentru integrarea deplină în UE după 
soluționarea problemei cipriote și invită 
Comisia să facă același lucru; își exprimă 
aprecierea față de activitatea importantă 
desfășurată de Comisia pentru persoane 
dispărute formată din reprezentanți ai 
ambelor comunități (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; recunoaște dreptul Republicii 
Cipru de a încheia acorduri bilaterale 
privind zona sa economică exclusivă; își 
reiterează invitația adresată Turciei ca 
aceasta să respecte pe deplin drepturile 
suverane ale tuturor statelor membre, 
inclusiv cele legate de explorarea și 
exploatarea resurselor naturale, în 
conformitate cu acquis-ul UE și cu dreptul 
internațional; îndeamnă Turcia să se 
angajeze în soluționarea pașnică a 
conflictelor, precum și să se abțină de la 
orice amenințare sau acțiune care ar putea 
avea efecte negative asupra relațiilor de 
bună vecinătate;

Or. en
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