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Alteração 16
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0091/2019
Kati Piri
Relatório de 2018 relativo à Turquia
(2018/2150(INI))

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A8-0091/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório de 2018 relativo à Turquia

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Turquia, em particular a de 24 de 
novembro de 2016 sobre as relações UE-Turquia1, a de 27 de outubro de 2016 sobre a 
situação dos jornalistas na Turquia2 e a de 8 de fevereiro de 2018 sobre a situação dos 
direitos humanos na Turquia3,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

A. Considerando que a Turquia não é um país europeu e, portanto, não pode pertencer à 
UE;

B. Considerando que o Governo turco está a utilizar mandados de detenção internacionais 
para rastrear os opositores do regime de Erdoğan;

C. Considerando que estas práticas repressivas e a situação do direito estão a afetar cada 
vez mais os países europeus e os seus cidadãos;

1. Considera inaceitável a utilização abusiva de mecanismos do direito internacional pelo 
Governo turco;

2. Recorda que a violação da liberdade de expressão e da liberdade dos meios de 
comunicação social não é o único problema estrutural da Turquia mas também, 
nomeadamente, o tratamento dado às minorias religiosas e outras e a recusa em 
reconhecer a República de Chipre e o genocídio arménio;

3. Manifesta profunda preocupação em relação à interferência da Turquia – através da sua 
diáspora e, em particular, das redes da Irmandade Muçulmana – nos assuntos internos e 
nas sociedades dos Estados-Membros da União de uma forma que ameaça os valores 

1 JO C 224 de 27.6.2018, p. 93.
2 JO C 215 de 19.6.2018, p. 199.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0040.
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fundamentais da civilização europeia, como a democracia e a liberdade de expressão; 
manifesta ainda a sua preocupação com o facto de a sucursal europeia da Direção-Geral 
dos Assuntos Religiosos da Turquia (DITIB) controlar mesquitas em mais de 200 
cidades europeias, cujos imãs são funcionários públicos da Turquia; insta as autoridades 
turcas a respeitarem o princípio da não interferência nos assuntos internos dos 
Estados-Membros da UE;

4. Insta a Comissão a suspender definitivamente os fundos de pré-adesão; 

5. Recomenda à Comissão e ao Conselho da União Europeia que cessem formalmente e 
sem demora as negociações de adesão com a Turquia;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, aos Estados-Membros, ao Governo da Turquia e 
à Grande Assembleia Nacional da Turquia e solicita a tradução do presente relatório 
para turco.

Or. en


