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Alteração 17
Jörg Meuthen, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn, Joëlle Bergeron, Bernard Monot, 
Florian Philippot, Mireille D’Ornano
em nome do Grupo EFDD

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

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia, em conformidade com o Quadro 
de Negociação, a suspenderem 
formalmente as negociações de adesão com 
a Turquia; continua, no entanto, 
empenhado no diálogo democrático e 
político com a Turquia; solicita à Comissão 
que utilize os fundos atualmente atribuídos 
ao abrigo do Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA II e do futuro IPA III) 
para apoiar, através de uma dotação 
específica gerida diretamente pela União, 
a sociedade civil turca, os defensores dos 
direitos humanos e os jornalistas, e para 
aumentar as oportunidades de contactos 
interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas, na 
condição de proteger e promover os 
valores e os princípios democráticos, os 
direitos humanos e o Estado de direito; 
espera que, sem prejuízo do artigo 49.º do 
Tratado da União Europeia, a relação entre 
a Turquia e a UE seja redefinida em termos 
de uma parceria eficaz; sublinha que 
qualquer compromisso político entre a UE 
e a Turquia deve ter por base as 
disposições em matéria de 

21. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia, em conformidade com o Quadro 
de Negociação, a terminarem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático e político com a 
Turquia; solicita à Comissão que congele 
os fundos atualmente atribuídos ao abrigo 
do Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA II e do futuro IPA III); 
apoia a sociedade civil turca, os defensores 
dos direitos humanos e os jornalistas; 
exorta a aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas, na 
condição de proteger e promover os 
valores e os princípios democráticos, os 
direitos humanos e o Estado de direito; 
espera que, sem prejuízo do artigo 49.º do 
Tratado da União Europeia, a relação entre 
a Turquia e a UE seja redefinida em termos 
de uma parceria eficaz; sublinha que 
qualquer compromisso político entre a UE 
e a Turquia deve ter por base as 
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condicionalidade relativas ao respeito pela 
democracia, pelo Estado de direito e pelos 
direitos fundamentais;

direitos fundamentais;

Or. en


