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Alteração 1
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
Citação 1

Proposta de resolução Alteração

— 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 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 e a sua anterior Resolução, de 13 
de novembro de 2014, sobre as ações 
turcas que estão a gerar tensão na zona 
económica exclusiva de Chipre,

_________________ _________________

1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0450. 1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0450.

2 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0423. 2 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0423.

3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0040. 3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0040.

Or. en

Alteração 2
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Manolis Kefalogiannis, 
Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Citação 1

Proposta de resolução Alteração

— 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 

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

a situação dos direitos humanos na Turquia 
[3] e a de 13 de novembro de 2014 sobre 
as ações turcas que estão a gerar tensão 
na zona económica exclusiva de Chipre,

_________________ _________________

1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0450. 1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0450.

2 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0423. 2 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0423.

3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0040.

Or. en

Alteração 3
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
Citação 1

Proposta de resolução Alteração

— 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 as suas anteriores 
resoluções, em particular a de 24 de 
novembro de 2016 sobre as relações 
EU-Turquia, a de 27 de outubro de 2016 
sobre a situação dos jornalistas na Turquia,
a de 8 de fevereiro de 2018 sobre a 
situação dos direitos humanos na Turquia e 
a de 13 de novembro de 2014 sobre as 
ações turcas que estão a gerar tensão na 
zona económica exclusiva de Chipre,

_________________

1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0450.

2 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0423.

3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0040.

Or. en

Alteração 4
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Lefteris Christoforou, 
Esther de Lange, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução 
de 15 de abril de 2015 sobre o centésimo 
aniversário do genocídio arménio1-A,

_________________

1-A Textos aprovados, P8_TA(2015)0094

Or. en

Alteração 5
Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução 
de 15 de abril de 2015 sobre o centésimo 
aniversário do genocídio arménio,

Or. en

Alteração 6
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Nikos Androulakis, 
Manolis Kefalogiannis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta as conclusões da 
Presidência de 13 de dezembro de 2016 e 
de 26 de junho de 2018, bem como as
anteriores conclusões do Conselho e do 
Conselho Europeu pertinentes na matéria,

— Tendo em conta as conclusões da 
Presidência de 13 de dezembro de 2016 e 
as Conclusões do Conselho de 26 de junho 
de 2018, bem como anteriores conclusões 
do Conselho e do Conselho Europeu 
pertinentes na matéria,

Or. en
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Alteração 7
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta as conclusões da 
Presidência de 13 de dezembro de 2016 e 
de 26 de junho de 2018, bem como as
anteriores conclusões do Conselho e do 
Conselho Europeu pertinentes na matéria,

— Tendo em conta as conclusões da 
Presidência de 13 de dezembro de 2016 e 
as Conclusões do Conselho de 26 de junho 
de 2018, bem como anteriores conclusões 
do Conselho e do Conselho Europeu 
pertinentes na matéria,

Or. en

Alteração 8
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
Citação 4

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta o Quadro de 
Negociações com a Turquia, adotado em 3 
de Outubro de 2005,

— Tendo em conta o Quadro de 
Negociações com a Turquia, adotado em 3 
de Outubro de 2005 e o facto de a adesão 
da Turquia à UE depender do 
cumprimento integral dos critérios de 
Copenhaga,

Or. en

Alteração 9
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
Citação 6

Proposta de resolução Alteração
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— Tendo em conta a declaração 
conjunta emitida no seguimento da 
Cimeira UE-Turquia de 29 de novembro 
de 2015 e o Plano de Ação UE-Turquia,

Suprimido

Or. en

Alteração 10
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Nikos Androulakis, 
Manolis Kefalogiannis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a declaração 
emitida pela Comunidade Europeia e pelos 
seus Estados-Membros em 21 de setembro 
de 2005, incluindo a disposição segundo a 
qual o reconhecimento de todos os 
Estados-Membros é uma componente 
necessária do processo de negociações, e a 
necessidade de a Turquia aplicar 
plenamente o Protocolo Adicional do 
Acordo de Ancara, eliminando todos os 
obstáculos à livre circulação de 
mercadorias sem restrições nem
discriminação,

— Tendo em conta a declaração 
emitida pela Comunidade Europeia e pelos 
seus Estados-Membros em 21 de setembro 
de 2005, incluindo a disposição segundo a 
qual o reconhecimento de todos os 
Estados-Membros é uma componente 
necessária do processo de negociações, e a 
necessidade de a Turquia proceder à 
normalização das suas relações com todos 
os Estados-Membros e aplicar plenamente 
o Protocolo Adicional do Acordo de 
Ancara relativamente a todos os 
Estados-Membros, eliminando todos os 
obstáculos à livre circulação de 
mercadorias, incluindo restrições aos 
meios de transporte, sem preconceitos e
discriminação,

Or. en

Alteração 11
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração
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— Tendo em conta a declaração 
emitida pela Comunidade Europeia e pelos 
seus Estados-Membros em 21 de setembro 
de 2005, incluindo a disposição segundo a 
qual o reconhecimento de todos os 
Estados-Membros é uma componente 
necessária do processo de negociações, e a 
necessidade de a Turquia aplicar 
plenamente o Protocolo Adicional do 
Acordo de Ancara, eliminando todos os 
obstáculos à livre circulação de 
mercadorias sem restrições nem
discriminação,

— Tendo em conta a declaração 
emitida pela Comunidade Europeia e pelos 
seus Estados Membros em 21 de setembro 
de 2005, incluindo a disposição segundo a 
qual o reconhecimento de todos os 
Estados-Membros é uma componente 
necessária do processo de negociações, e a 
necessidade de a Turquia proceder à 
normalização das suas relações com todos 
os Estados-Membros e aplicar plenamente 
o Protocolo Adicional do Acordo de 
Ancara relativamente a todos os 
Estados-Membros, eliminando todos os 
obstáculos à livre circulação de 
mercadorias, incluindo restrições aos 
meios de transporte, sem preconceitos e
discriminação,

Or. en

Alteração 12
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Esther de Lange

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o apelo do 
Comissário Hahn no sentido de se 
encerrar oficialmente as negociações de 
adesão e de se enveredar por uma nova 
via com vista a uma parceria estratégica 
realista,

Or. en

Alteração 13
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 
Kouloglou

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório de 
missão na sequência da visita de 
informação a Famagusta, Chipre, 
adotado em 21/11/18 pela Comissão das 
Petições,

Or. en

Alteração 14
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Manolis Kefalogiannis, 
Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Visita de 
Informação da Comissão das Petições a 
Famagusta, Chipre(07-08.05.2018),

Or. en

Alteração 15
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Nikos Androulakis, 
Manolis Kefalogiannis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta o artigo 46.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH), que estabelece que as 
partes contratantes se obrigam a respeitar 
as sentenças definitivas do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
nos litígios em que forem partes,

— Tendo em conta o artigo 46.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH), que estabelece que as 
partes contratantes se obrigam a respeitar 
as sentenças definitivas do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
nos litígios em que forem partes e a 
obrigação de a Turquia aplicar todos as 
decisões dos tribunais europeus,
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Or. en

Alteração 16
Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta o artigo 46.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH), que estabelece que as 
partes contratantes se obrigam a respeitar 
as sentenças definitivas do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
nos litígios em que forem partes,

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 17
Hilde Vautmans, Malin Björk, Ana Gomes

Proposta de resolução
Citação 9-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as diretrizes para 
a promoção e a proteção do exercício de 
todos os direitos humanos por parte de 
lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e 
intersexuais (LGBTI), adotadas pelo 
Conselho em 2013,

Or. en

Alteração 18
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
Citação 9-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Resolução 1625 
(2008) do Conselho da Europa relativa 
aos direitos patrimoniais e sucessórios da 
população ortodoxa grega e às suas 
fundações nas ilhas de Imbros e Ténedos,

Or. en

Alteração 19
Brando Benifei

Proposta de resolução
Citação 9-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as diretrizes para 
a promoção e a proteção do exercício de 
todos os direitos humanos por parte de 
lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e 
intersexuais (LGBTI), adotadas pelo 
Conselho em 2013,

Or. en

Alteração 20
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Miltiadis Kyrkos

Proposta de resolução
Citação 9-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução 
de 15 de abril de 2015 sobre o centésimo 
aniversário do genocídio arménio,

Or. en

Alteração 21
Georgios Epitideios
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Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta os pareceres da 
Comissão de Veneza do Conselho da 
Europa, em particular os de 10 e 11 de 
março de 2017 sobre as alterações à 
Constituição que serão submetidas a 
referendo nacional, sobre as medidas 
previstas nos decretos-lei recentemente 
promulgados no quadro do Estado de 
emergência relativamente à liberdade dos 
meios de comunicação social, bem como às 
obrigações, às competências e ao modo de 
funcionamento dos julgados de paz em 
matéria de direito penal, os de 6 e 7 de 
outubro de 2017 sobre as disposições do 
Decreto-Lei n.º 674 sobre o exercício da 
democracia local, os de 9 e 10 de dezembro 
de 2016, sobre os decretos-lei relativos ao 
Estado de emergência n.ºs 667-676, 
adotados na sequência da tentativa 
fracassada de golpe de Estado, levada a 
cabo a 15 de julho de 2016, e os de 14 e 15 
de outubro de 2016, sobre a suspensão do 
segundo parágrafo do artigo 83.º da 
Constituição sobre a inviolabilidade 
parlamentar,

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. el

Alteração 22
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a Declaração UE-
Turquia, de 18 de março de 2016,

Suprimido

Or. en
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Alteração 23
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a recomendação 
da Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre 
o alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira,

Suprimido

Or. en

Alteração 24
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Manolis Kefalogiannis, 
Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira,

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira, bem como as 
Conclusões do Conselho de 26 de junho 
de 2018, indicando que não estão 
previstos novos trabalhos no sentido da 
modernização da União Aduaneira UE-
Turquia,
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Or. en

Alteração 25
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Renate Sommer, Theodoros 
Zagorakis, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira,

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira, bem como as 
Conclusões do Conselho de 26 de junho 
de 2018, indicando que não estão 
previstos novos trabalhos no sentido da 
modernização da União Aduaneira UE-
Turquia,

Or. en

Alteração 26
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira,

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira, bem como as 
Conclusões do Conselho de 26 de junho 



AM\1172260PT.docx 15/96 PE632.114v01-00

PT

de 2018, indicando que não estão 
previstos novos trabalhos no sentido da 
modernização da União Aduaneira UE-
Turquia,

Or. en

Alteração 27
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira,

— Tendo em conta a recomendação da 
Comissão, de 21 de dezembro de 2016, 
com vista a uma decisão do Conselho que 
autorize a abertura de negociações com a 
Turquia relativamente a um acordo sobre o 
alargamento do âmbito de aplicação do 
acordo bilateral de relações comerciais 
preferenciais e sobre a modernização da 
União Aduaneira, bem como a decisão do 
Conselho de junho de 2018 de não 
prosseguir os trabalhos em prol da 
modernização da união aduaneira UE-
Turquia,

Or. en

Alteração 28
Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Citação 20

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta que o respeito do 
Estado de Direito e dos direitos 
fundamentais, designadamente a separação 
de poderes, a democracia, a liberdade de 
expressão, os direitos humanos, os direitos 

— Tendo em conta que o respeito do 
Estado de Direito e dos direitos 
fundamentais, designadamente a separação 
de poderes, a democracia, a liberdade de 
expressão e dos meios de comunicação, os 
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das minorias e a liberdade de religião, a 
liberdade de associação e o direito de 
manifestação pacífica estão no cerne do 
processo de negociação,

direitos humanos, os direitos das minorias, 
designadamente os direitos de 
propriedade de todas as minorias 
religiosas não muçulmanas, as relações 
de boa vizinhança, os direitos das 
mulheres e das crianças, a luta contra a 
corrupção e a criminalidade organizada, a 
liberdade de religião, a liberdade de 
associação e o direito de manifestação 
pacífica, o combate ao racismo e à 
discriminação contra grupos vulneráveis, 
tais como os ciganos, as pessoas com 
deficiência e as pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais e intersexuais 
(LGBTI), estão no cerne do processo de 
negociação,

Or. en

Alteração 29
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
Citação 21-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o orçamento de 
2019, ao abrigo do qual os fundos do IPA 
II para a Turquia serão reduzidos em 
146,7 milhões, tendo em conta a situação 
na Turquia no que respeita aos direitos 
humanos, democracia e Estado de direito,

Or. en

Alteração 30
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 22-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório do 
Gabinete do Alto Comissário das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos sobre o 
impacto do estado de emergência nos 
direitos humanos na Turquia, incluindo 
uma atualização sobre o Sudeste, de 
março de 2018,

Or. en

Alteração 31
Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Citação 25-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Considerando que a Turquia se 
comprometeu a respeitar os critérios de 
Copenhaga, a empreender reformas 
adequadas e eficazes, a manter relações 
de boa vizinhança e a proceder a um 
alinhamento progressivo com a UE; 
considerando que estes esforços deveriam 
ser encarados como uma oportunidade 
para a Turquia reforçar as suas 
instituições e continuar com o seu 
processo de democratização e 
modernização; considerando que tem 
havido uma forte regressão nos domínios 
do Estado de direito, dos direitos humanos 
e das boas relações de vizinhança durante 
os últimos anos;

Or. en

Alteração 32
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes; observa que o 
estado de emergência prolongado conduziu 
a uma erosão do Estado de direito e a uma 
deterioração dos direitos humanos na 
Turquia; lamenta que a adoção de novas 
propostas legislativas preserve muitos dos 
poderes abusivos concedidos ao Presidente 
e ao executivo ao abrigo do estado de 
emergência, atenuando, assim, qualquer 
efeito positivo da sua cessação;

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes; lamenta, no 
entanto, que a nova legislação introduzida 
em julho permita, basicamente, que o 
Estado de Emergência continue por mais 
três anos com todos os pedidos no sentido 
de limitar as liberdades e os direitos 
humanos fundamentais, o que invalida o 
levantamento do Estado de emergência;
observa que o estado de emergência 
prolongado conduziu a uma erosão do 
Estado de direito e a uma deterioração dos 
direitos humanos na Turquia; manifesta a 
sua preocupação pelo facto de muitos dos 
procedimentos previstos durante o estado 
de emergência continuarem a ser 
aplicados pelas forças policiais e pelas 
administrações locais;; lamenta que a 
adoção de novas propostas legislativas 
preserve muitos dos poderes abusivos 
concedidos ao Presidente e ao executivo ao 
abrigo do estado de emergência, 
atenuando, assim, qualquer efeito positivo 
da sua cessação;

Or. en

Alteração 33
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes; observa que o 
estado de emergência prolongado conduziu 

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes; salienta no entanto
que o estado de emergência prolongado 
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a uma erosão do Estado de direito e a uma 
deterioração dos direitos humanos na 
Turquia; lamenta que a adoção de novas 
propostas legislativas preserve muitos dos 
poderes abusivos concedidos ao Presidente 
e ao executivo ao abrigo do estado de 
emergência, atenuando, assim, qualquer 
efeito positivo da sua cessação;

conduziu a uma grave deterioração do 
Estado de direito e dos direitos humanos na 
Turquia, o que poderá ter implicações de 
longo prazo no tecido institucional e 
socioeconómico do país; lamenta que a 
adoção de novas propostas legislativas 
preserve muitos dos poderes abusivos 
concedidos ao Presidente e ao executivo ao 
abrigo do estado de emergência, incluindo 
a possibilidade de as autoridades locais 
imporem o recolher obrigatório e 
restringirem o acesso a partes do 
território que administram, atenuando, 
assim, qualquer efeito positivo da sua 
cessação;

Or. en

Alteração 34
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Lefteris Christoforou, 
Esther de Lange, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes; observa que o 
estado de emergência prolongado conduziu 
a uma erosão do Estado de direito e a uma 
deterioração dos direitos humanos na 
Turquia; lamenta que a adoção de novas 
propostas legislativas preserve muitos dos 
poderes abusivos concedidos ao Presidente 
e ao executivo ao abrigo do estado de 
emergência, atenuando, assim, qualquer 
efeito positivo da sua cessação;

1. Observa que o estado de 
emergência, introduzido após a tentativa 
de golpe de Estado de 2016, foi 
prorrogado sete vezes; congratula-se, no 
entanto, com a decisão de 19 de julho de 
2018 de levantar o estado de emergência; 
observa que o estado de emergência 
prolongado conduziu a uma erosão do 
Estado de direito e a uma deterioração dos 
direitos humanos na Turquia; lamenta que 
a adoção de novas propostas legislativas 
preserve muitos dos poderes abusivos 
concedidos ao Presidente e executivo ao 
abrigo do estado de emergência, 
atenuando, assim, qualquer efeito positivo 
da sua cessação; manifesta a sua 
preocupação com os graves retrocessos 
nos domínios da liberdade de expressão, 
liberdade de reunião, liberdade de 
associação e direitos processuais e de 
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propriedade;

Or. en

Alteração 35
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes; observa que o 
estado de emergência prolongado conduziu 
a uma erosão do Estado de direito e a uma 
deterioração dos direitos humanos na 
Turquia; lamenta que a adoção de novas 
propostas legislativas preserve muitos dos 
poderes abusivos concedidos ao 
Presidente e ao executivo ao abrigo do 
estado de emergência, atenuando, assim, 
qualquer efeito positivo da sua cessação;

1. Toma nota da decisão de 19 de 
julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes, porém lamenta que 
a adoção de novas propostas legislativas, 
em particular a lei n.º 7145, preserve 
muitos dos poderes abusivos concedidos 
ao Presidente e ao executivo ao abrigo do 
estado de emergência, atenuando, assim, 
qualquer efeito positivo da sua cessação; 
observa que o estado de emergência 
prolongado conduziu a uma erosão do 
Estado de direito e a uma deterioração dos 
direitos humanos na Turquia;

Or. en

Alteração 36
Georgios Epitideios

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após a 
tentativa de golpe de Estado de 2016 e 
prorrogada sete vezes; observa que o 
estado de emergência prolongado conduziu 
a uma erosão do Estado de direito e a uma 

1. Congratula-se com a decisão de 19 
de julho de 2018 de levantar o estado de 
emergência, que foi introduzida após o
golpe de Estado de 2016 e prorrogada sete 
vezes; observa que o estado de emergência 
prolongado conduziu a uma erosão do 
Estado de direito e a uma deterioração dos 
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deterioração dos direitos humanos na 
Turquia; lamenta que a adoção de novas 
propostas legislativas preserve muitos dos 
poderes abusivos concedidos ao Presidente 
e ao executivo ao abrigo do estado de 
emergência, atenuando, assim, qualquer 
efeito positivo da sua cessação;

direitos humanos na Turquia; lamenta que 
a adoção de novas propostas legislativas 
preserve muitos dos poderes abusivos 
concedidos ao Presidente e ao executivo ao 
abrigo do estado de emergência, 
atenuando, assim, qualquer efeito positivo 
da sua cessação;

Or. el

Alteração 37
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Recorda a importância das 
relações entre a UE e a Turquia e
incentiva a um diálogo construtivo e 
aberto com a Turquia sobre questões de 
interesse comum, mas também sobre 
questões em que a UE e a Turquia têm 
pontos de vista divergentes; recorda que 
uma Turquia próspera, democrática e 
estável é do interesse de ambas as partes; 
sublinha que a Turquia é um importante 
parceiro em matéria de segurança; que 
partilhamos uma região comum na qual 
enfrentamos desafios geopolíticos comuns 
e complexos; encoraja, por conseguinte, a 
uma cooperação e futuro alinhamento da 
Turquia e da UE no que respeita a 
questões externas, de defesa e de 
segurança, incluindo o combate ao 
terrorismo;

Or. en

Alteração 38
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

1-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação pelo facto de mais de 
300 000 passaportes terem sido 
cancelados desde o início do Estado de 
emergência em 2016 e de, para além dos 
passaportes dos detidos, os passaportes 
dos familiares dos detidos e dos suspeitos 
terem sido cancelados; lamenta que não 
se tenham registado quaisquer progressos 
após a declaração presidencial que 
prometia validar os passaportes dos 
familiares dos detidos;

Or. en

Alteração 39
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Observa que mais de 300.000 
passaportes foram cancelados com o 
início do estado de emergência em 2016; 
manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de, para além dos passaportes 
dos detidos, os passaportes dos familiares 
dos detidos e suspeitos terem sido 
cancelados; toma nota de que não se 
registaram quaisquer progressos após a 
declaração presidencial que prometia a 
revalidação dos passaportes dos 
familiares dos detidos;

Or. en

Alteração 40
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta que, ao longo dos anos, a 
plena integração da Turquia na UE 
perdeu o apoio, o que demonstra que a 
adesão da Turquia à UE é uma imposição 
política e económica da UE;

Or. en

Alteração 41
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que mais de 150 000
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar 
vozes legítimas de dissidência ou membros 
da oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos;

2. Manifesta a sua profunda 
preocupação com o facto de mais de 
200.000 pessoas terem sido detidas na 
sequência da repressão a seguir ao golpe de 
Estado, 78 000 terem sido detidas por 
acusações relacionadas com terrorismo, 
sendo que mais de 50 000 pessoas 
continuam detidas; observa que muitos 
destes detidos foram presos sem qualquer 
prova de atos de violência, mas apenas 
provas da sua ligação ao Movimento 
Gülen, como os jornais que assinavam, os 
bancos que utilizavam para os seus 
depósitos e transações financeiras, as 
escolas que os seus filhos frequentavam 
ou as empresas em que trabalhavam; 
observa que esses indivíduos nunca foram 
acusados de qualquer ligação a atos de 
violência, contudo continuam a ser 
acusados de terrorismo; manifesta a sua 
preocupação com a excessiva morosidade 
dos processos de prisão preventiva e dos 
processos judiciais, com o facto de, em 
vários casos, ainda não ter sido formulada 
uma acusação e com a gravidade das 
condições de detenção de todos os presos, 
em particular no caso das mulheres que 
são detidas logo após terem dado à luz os 
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seus filhos e lamenta que haja, 
atualmente, mais de 700 crianças nas 
prisões turcas; está particularmente 
preocupado com o facto de essas detenções 
parecerem visar um vasto leque de 
pessoas, incluindo vozes de dissidência, 
defensores dos direitos humanos, ou 
membros da oposição; manifesta a sua 
profunda preocupação com as alegações de 
maus tratos e tortura de pessoas detidas, tal 
como comunicado por várias organizações 
de defesa dos direitos humanos; manifesta 
a sua profunda preocupação face às 
informações que indicam que é 
largamente aplicado o confinamento em 
solitária a longo prazo, sendo assim uma 
segunda punição para os detidos;

Or. en

Alteração 42
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar 
vozes legítimas de dissidência ou membros 
da oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 

2. Manifesta-se profundamente 
preocupado com o facto de mais de 150 
000 pessoas terem sido detidas na 
sequência da repressão a seguir ao golpe de 
Estado, 78 000 terem sido detidas por 
acusações relacionadas com terrorismo, 
sendo que mais de 50 000 pessoas 
continuam detidas; observa que muitos 
destes detidos foram presos apenas com 
base em provas que indicam a sua ligação 
ao Movimento Gülen, como por exemplo 
os bancos que utilizavam para os seus 
depósitos, as escolas que os seus filhos 
frequentavam ou a utilização que faziam 
de apps de mensagens comercialmente 
disponíveis; manifesta a sua preocupação 
com a excessiva morosidade dos processos 
de prisão preventiva e dos processos 
judiciais, com o facto de, em vários casos, 
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defesa dos direitos humanos; ainda não ter sido formulada uma acusação 
e com a gravidade das condições de 
detenção; está particularmente preocupado 
com o facto de essas detenções parecerem 
visar um vasto leque de pessoas, incluindo
vozes de dissidência ou membros da 
oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, 
incluindo mulheres grávidas, pessoas 
gravemente doentes e crianças com idades 
inferiores a seis anos, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos; manifesta a 
sua profunda preocupação face às 
informações que indicam que é 
largamente aplicado o confinamento em 
solitária a longo prazo, sendo assim uma 
segunda punição para os detidos;

Or. en

Alteração 43
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar
vozes legítimas de dissidência ou membros 
da oposição; manifesta a sua profunda 

2. Manifesta-se profundamente 
preocupado com o facto de mais de 150 
000 pessoas terem sido detidas na 
sequência da repressão a seguir ao golpe de 
Estado, 78 000 terem sido detidas por 
acusações relacionadas com terrorismo, 
sendo que mais de 50 000 pessoas 
continuam detidas, na maioria dos casos 
sem qualquer prova convincente das 
acusações ou ligações com atos de 
violência e muitas vezes unicamente com 
base em «provas» que alegadamente 
ligam essas pessoas ao movimento Gülen; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
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preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos;

com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções também visarem vozes 
legítimas de dissidência, defensores de 
direitos humanos ou membros da 
oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado pelo Alto-Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos 
e por várias organizações de defesa dos 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 44
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar
vozes legítimas de dissidência ou membros 
da oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos;

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas com base em acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
aplicação incorreta da legislação 
antiterrorista e com a excessiva 
morosidade dos processos de prisão 
preventiva e dos processos judiciais, com o 
facto de, em vários casos, ainda não ter 
sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; insta 
a Turquia a observar o princípio da 
proporcionalidade nas suas medidas de 
luta contra o terrorismo, bem como a 
tornar a sua legislação antiterrorista 
conforme às normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções também visarem vozes 
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legítimas de dissidência ou membros da 
oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 45
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar 
vozes legítimas de dissidência ou membros 
da oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos;

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar 
vozes legítimas de dissidência, defensores 
de direitos humanos, jornalistas ou 
membros da oposição; adverte contra a 
utilização abusiva de medidas de combate 
ao terrorismo para legitimar a repressão 
dos direitos humanos; manifesta a sua 
profunda preocupação com as alegações de 
maus tratos e tortura de pessoas detidas, tal 
como comunicado por várias organizações 
de defesa dos direitos humanos;

Or. en
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Alteração 46
Soraya Post, Julie Ward

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar 
vozes legítimas de dissidência ou membros 
da oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos;

2. Recorda que mais de 150 000 
pessoas foram detidas na sequência da 
repressão a seguir ao golpe de Estado, 78 
000 foram detidas por acusações 
relacionadas com terrorismo e que mais de 
50 000 pessoas continuam detidas; 
manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de 
prisão preventiva e dos processos judiciais, 
com o facto de, em vários casos, ainda não 
ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está 
particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar 
vozes legítimas de dissidência, defensores 
de direitos humanos, ou membros da 
oposição; manifesta a sua profunda 
preocupação com as alegações de maus 
tratos e tortura de pessoas detidas, tal como 
comunicado por várias organizações de 
defesa dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 47
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Lamenta profundamente o rapto 
mafioso em curso de cidadãos turcos 
noutros locais, nomeadamente na 
Moldávia e no Kosovo, pelos serviços 
secretos turcos; insta a Comissão 
Europeia, o Serviço Europeu para a Ação 
Externa e os Estados-Membros a 
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prestarem apoio aos países vizinhos da 
UE no sentido de não permitirem a 
ocorrência de raptos nesses países;

Or. en

Alteração 48
Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Condena veementemente a 
Turquia pela sua «política de tomada de 
reféns», ou seja, a detenção de nacionais 
de outros países com o objetivo de obter 
vantagens políticas e económicas;

Or. en

Alteração 49
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão, 
observa que, entre os pedidos que 
receberam uma resposta, apenas 7 % 
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inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal independente, 
com competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

obtiveram um resultado favorável, sendo 
o restante indeferido pela comissão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal independente, 
com competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário; exorta as autoridades turcas a 
libertarem imediata e incondicionalmente 
todos os académicos detidos, a retirarem 
todas as acusações e a porem fim a todos 
os atos de assédio judicial contra os 
mesmos; insta o Conselho da Europa e o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
a reverem a decisão de aceitar a Comissão 
de Inquérito sobre as Medidas de Estado 
de Emergência (CoSEM) como um 
recurso interno válido tendo em conta a 
sua falta de independência e 
imparcialidade;

Or. en

Alteração 50
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
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professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de 
independência e com o facto de os exames 
serem efetuados apenas com base em 
documentos do processo, sem a 
participação da pessoa em causa; observa 
que os despedimentos tiveram um impacto 
extremamente grave nas pessoas em causa 
e nas suas famílias, incluindo 
financeiramente, e são acompanhados de 
um estigma social e profissional 
duradouro; insta o Governo turco a garantir 
que todas as pessoas têm o direito a 
submeter os seus processos à apreciação de 
um tribunal independente, com 
competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

professores, médicos, académicos 
(incluindo académicos defensores da paz), 
juízes e magistrados, foram despedidos; 
observa que 125 000 pessoas se dirigiram à 
comissão de inquérito sobre as medidas de 
estado de emergência (CoSEM), 
responsável pelo tratamento e seguimento 
das queixas contra medidas tomadas ao 
abrigo do estado de emergência e de 
decretos conexos, e que 89 000 delas 
aguardam uma decisão; regista a taxa 
muito baixa de resultados favoráveis no 
que respeita aos pedidos analisados;
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão, com a sua 
falta de independência e imparcialidade, 
bem como com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto muito grave nas 
pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo em termos económicos, e que os 
despedimentos são acompanhados de um 
estigma social e profissional duradouro; 
lamenta que alguns dos que puderam 
recuperar os seus empregos tenham 
recebido pacotes de indemnização 
insuficientes e enfrentado a despromoção 
após a reintegração; manifesta a sua 
preocupação com o facto de o 
despedimento por parte do governo de 
milhares de académicos e a perseguição 
judicial de mais centenas, juntamente 
com a interferência no trabalho 
académico, estar a levar à autocensura, 
limitando ainda mais a liberdade 
académica no país; insta o Governo turco 
a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal judicial
independente, com competência para 
assegurar uma indemnização pelos danos 
materiais e morais causados pelo 
despedimento arbitrário, bem como o 
levantamento de todas as proibições de 
viagem;

Or. en
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Alteração 51
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal independente, 
com competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos, juízes e 
magistrados, foram despedidos; observa 
que 125 000 pessoas se dirigiram à 
comissão de inquérito sobre as medidas de 
estado de emergência (CoSEM), 
responsável pelo tratamento e seguimento 
das queixas contra medidas tomadas ao 
abrigo do estado de emergência e de 
decretos conexos, e que 89 000 delas 
aguardam uma decisão; observa que, entre 
os pedidos que receberam uma resposta, 
apenas 7 % obtiveram um resultado 
favorável, sendo o restante indeferido pela 
comissão.; manifesta a sua preocupação 
com o âmbito restrito do mandato da 
comissão de inquérito, com a sua falta de 
independência e com o facto de os exames 
serem efetuados apenas com base em 
documentos do processo, sem a 
participação da pessoa em causa; observa 
que os despedimentos tiveram um impacto 
extremamente grave nas pessoas em causa 
e nas suas famílias, incluindo 
financeiramente, e são acompanhados de 
um estigma social e profissional 
duradouro; insta o Governo turco a garantir 
que todas as pessoas têm o direito a 
submeter os seus processos à apreciação de 
um tribunal independente, com 
competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

Or. en
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Alteração 52
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal independente, 
com competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), advogados, juízes e 
magistrados, foram despedidos com base 
num alegado envolvimento no golpe de 
Estado; observa que 125 000 pessoas se 
dirigiram à comissão de inquérito sobre as 
medidas de estado de emergência 
(CoSEM), responsável pelo tratamento e 
seguimento das queixas contra medidas 
tomadas ao abrigo do estado de emergência 
e de decretos conexos, e que 89 000 delas 
aguardam uma decisão; manifesta a sua 
preocupação com o âmbito restrito do 
mandato da comissão de inquérito, com a 
sua falta de independência e com o facto de 
os exames serem efetuados apenas com 
base em documentos do processo, sem a 
participação da pessoa em causa; salienta
que os despedimentos tiveram um impacto 
extremamente grave nas pessoas em causa 
e nas suas famílias, incluindo 
financeiramente, e são acompanhados de 
um estigma social e profissional 
duradouro; insta o Governo turco a garantir 
que todas as pessoas têm o direito a 
submeter os seus processos à apreciação de 
um tribunal independente em 
conformidade com as normas 
internacionais, com competência para 
conceder uma indemnização pelos danos 
materiais e morais causados pelo 
despedimento arbitrário;

Or. en
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Alteração 53
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal independente, 
com competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro que causou o 
suicídio e as tentativas de suicídio de 
vários funcionários públicos; insta o 
Governo turco a garantir que todas as 
pessoas têm o direito a submeter os seus 
processos à apreciação de um tribunal 
independente, com competência para 
conceder uma indemnização pelos danos 
materiais e morais causados pelo 
despedimento arbitrário;

Or. en
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Alteração 54
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal independente, 
com competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; insta o Governo turco a garantir 
que todas as pessoas têm o direito a 
submeter os seus processos à apreciação de 
um tribunal independente, com 
competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e 
morais causados pelo despedimento 
arbitrário; exorta, além disso, a Turquia a 
alinhar a Instituição Nacional para a 
Defesa dos Direitos Humanos e a 
Igualdade e a Instituição do Provedor de 
Justiça com os princípios de Paris e a 
assegurar a sua independência 
operacional, estrutural e financeira;

Or. en

Alteração 55
Raffaele Fitto
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a submeter os seus processos à 
apreciação de um tribunal independente, 
com competência para conceder uma 
indemnização pelos danos materiais e
morais causados pelo despedimento 
arbitrário;

3. Observa que, desde a introdução do 
estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo 
professores, médicos, académicos 
(defensores da paz), juízes e magistrados, 
foram despedidos; observa que 125 000 
pessoas se dirigiram à comissão de 
inquérito sobre as medidas de estado de 
emergência (CoSEM), responsável pelo 
tratamento e seguimento das queixas contra 
medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência e de decretos conexos, e que 
89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito 
restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência 
e com o facto de os exames serem 
efetuados apenas com base em documentos 
do processo, sem a participação da pessoa 
em causa; observa que os despedimentos 
tiveram um impacto extremamente grave 
nas pessoas em causa e nas suas famílias, 
incluindo financeiramente, e são 
acompanhados de um estigma social e 
profissional duradouro; insta o Governo 
turco a garantir que todas as pessoas têm o 
direito a um julgamento justo e a submeter 
os seus processos à apreciação de um 
tribunal independente, com competência 
para conceder uma indemnização pelos 
danos materiais e morais causados pelo 
despedimento arbitrário;

Or. it

Alteração 56
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3-A. Regista o poder crescente da 
Direção Turca dos Assuntos Religiosos 
(Diyanet), que todos os anos usufrui de 
uma parte maior no orçamento nacional, 
uma tendência que indica a «política de 
religionização do governo turco» pela 
administração de Erdogan; solicita à 
União Europeia e aos seus 
Estados-Membros que investiguem as 
atividades da Diyanet em território 
europeu, tendo em conta as acusações 
contra agentes de espionagem, agentes de 
vigilância encoberta e de recrutamento da 
Diyanet; manifesta a sua grande 
preocupação com as informações que dão 
a conhecer a exploração da Diyanet pelos 
serviços secretos turcos, a fim de capturar 
líderes da oposição do movimento Gülen 
ou quaisquer outros opositores, pelo que 
insta as instituições de segurança a nível 
europeu e dos Estados-Membros a 
investigarem esta grave violação da sua 
soberania e ordem pública;

Or. en

Alteração 57
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Observa que mais de 300.000 
passaportes foram apreendidos com o
início do estado de emergência em 2016; 
toma nota de que não se registaram 
quaisquer progressos após a declaração 
presidencial que prometia a revalidação 
dos passaportes dos familiares dos 
detidos;

Or. en
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Alteração 58
Soraya Post, Julie Ward

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Exorta as autoridades turcas a 
libertarem imediata e incondicionalmente 
todos os académicos detidos, a retirarem 
todas as acusações e a porem fim a todos 
os atos de assédio judicial contra os 
mesmos;

Or. en

Alteração 59
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo e a interferência 
política no trabalho dos juízes e 
magistrados; salienta que é necessária uma 
reforma profunda dos poderes legislativo e 
judicial para que a Turquia cumpra as suas 
obrigações ao abrigo do direito 
internacional em matéria de direitos 
humanos; aguarda, a este respeito, o plano 
de ação sobre as reformas judiciais do 
Grupo de Ação em matéria de Reforma;

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo e a interferência 
política no trabalho dos juízes e 
magistrados; salienta que é necessária uma 
reforma profunda dos poderes legislativo e 
judicial para que a Turquia cumpra as suas 
obrigações ao abrigo do direito 
internacional em matéria de direitos 
humanos; manifesta a sua preocupação 
com o facto de a demissão de mais de 
4500 juízes e magistrados e a contínua 
situação de detenção da maioria deles, 
muitos em confinamento solitário, desde o 
início do Estado de Emergência, se ter 
tornado uma ameaça direta à 
independência e imparcialidade do poder 
judicial; considera também que a 
detenção de mais de 600 advogados e o 
início de investigações sobre mais de 1500 
advogados constituem um obstáculo ao 
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direito de defesa e uma violação do direito 
a um julgamento justo; aguarda, a este 
respeito, o plano de ação sobre as reformas 
judiciais do Grupo de Ação em matéria de 
Reforma;

Or. en

Alteração 60
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo e a interferência 
política no trabalho dos juízes e 
magistrados; salienta que é necessária uma 
reforma profunda dos poderes legislativo e 
judicial para que a Turquia cumpra as suas 
obrigações ao abrigo do direito 
internacional em matéria de direitos 
humanos; aguarda, a este respeito, o plano 
de ação sobre as reformas judiciais do
Grupo de Ação em matéria de Reforma;

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo e a interferência 
política no trabalho dos juízes e 
magistrados; salienta que é necessária uma 
reforma profunda dos poderes legislativo e 
judicial para que a Turquia melhore o 
acesso ao sistema judicial, aumente a sua 
eficácia e proporcione uma melhor 
proteção do direito a julgamento dentro 
de um prazo razoável;; aguarda, a este 
respeito, que o Grupo de Ação em matéria 
de Reforma analise a estratégia de 
reforma judicial e a harmonize com as 
normas exigidas pela UE e pelo Conselho 
da Europa;; insta a Turquia a assegurar, 
em todo o processo de reforma, a 
participação de todas as partes 
interessadas e, nomeadamente, das 
organizações da sociedade civil;

Or. en

Alteração 61
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo e a interferência 
política no trabalho dos juízes e 
magistrados; salienta que é necessária uma 
reforma profunda dos poderes legislativo e 
judicial para que a Turquia cumpra as suas 
obrigações ao abrigo do direito 
internacional em matéria de direitos 
humanos; aguarda, a este respeito, o plano 
de ação sobre as reformas judiciais do 
Grupo de Ação em matéria de Reforma;

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo e a interferência 
política no trabalho dos juízes e 
magistrados; manifesta a sua preocupação 
pelo facto de o financiamento da UE 
destinado à formação dos elementos do 
corpo judicial e dos serviços responsáveis 
pela aplicação da lei à luz do respeito por 
princípios como imparcialidade, 
independência e direitos humanos estar a 
ser utilizado, ao invés, para legitimar o 
comportamento repressivo; salienta que é 
necessária uma reforma profunda dos 
poderes legislativo e judicial para que a 
Turquia cumpra as suas obrigações ao 
abrigo do direito internacional em matéria 
de direitos humanos; aguarda, a este 
respeito, o plano de ação sobre as reformas 
judiciais do Grupo de Ação em matéria de 
Reforma;

Or. en

Alteração 62
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo e a interferência 
política no trabalho dos juízes e 
magistrados; salienta que é necessária uma 
reforma profunda dos poderes legislativo e 
judicial para que a Turquia cumpra as suas 
obrigações ao abrigo do direito 
internacional em matéria de direitos 
humanos; aguarda, a este respeito, o plano 
de ação sobre as reformas judiciais do 
Grupo de Ação em matéria de Reforma;

4. Condena o aumento do controlo 
exercido pelo executivo sobre a 
interferência política, bem como a extrema 
pressão política sobre o trabalho dos juízes 
e magistrados; salienta que as propostas 
legislativas adotadas após o levantamento 
do estado de emergência são ainda mais 
impeditivas da independência judicial;; 
salienta que é necessária uma reforma 
profunda dos poderes legislativo e judicial 
para que a Turquia cumpra as suas 
obrigações ao abrigo do direito 
internacional em matéria de direitos 
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humanos; aguarda, a este respeito, o plano 
de ação sobre as reformas judiciais do 
Grupo de Ação em matéria de Reforma;

Or. en

Alteração 63
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Observa com preocupação que, 
após a introdução do estado de 
emergência, os pedidos de asilo dos 
cidadãos turcos aumentaram 
drasticamente, o que fez da Turquia o 
quinto país de origem dos pedidos de asilo 
nos Estados-Membros da UE, segundo o 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria 
de Asilo; salienta que, em setembro de 
2018, mais de 16.000 pedidos ainda 
aguardavam uma decisão em primeira 
instância;

Or. en

Alteração 64
Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 

5. Reitera a importância da liberdade 
e da independência dos meios de 
comunicação enquanto um dos valores 
fundamentais da UE e pedra angular de 
qualquer democracia; manifesta a sua 
profunda preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
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detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; lamenta, neste 
contexto, que no último Índice Mundial 
da Liberdade de Imprensa dos Repórteres 
sem Fronteiras, o país se tenha 
classificado no 157.º lugar entre 180 
países, e que, de acordo com o relatório de 
2018 da Freedom House sobre a liberdade 
de imprensa do país, o seu estatuto 
permaneça «não livre»; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
jornalistas detidos na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos; exorta 
as autoridades turcas a demonstrarem 
tolerância zero perante todos os incidentes 
de abuso físico e verbal ou ameaças 
contra jornalistas;

Or. en

Alteração 65
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 170 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
jornalistas e trabalhadores dos serviços de 
comunicação social detidos na sequência 
da tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
, a suspender incondicionalmente as 
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acusações e processos assentes em 
motivos políticos, libertar e a absolver de 
imediato todos os jornalistas ilegalmente 
detidos, bem como autorizar a reabertura 
dos meios de comunicação social 
arbitrariamente encerrados e devolver os 
respetivos ativos confiscados;

Or. en

Alteração 66
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; salienta que a 
Turquia é o maior carcereiro de 
jornalistas do mundo, com mais de 300 
detidos desde a tentativa de golpe; 
condena o encerramento de mais de 160 
meios de comunicação social e o elevado 
número de detenções de jornalistas na 
sequência da tentativa de golpe de Estado; 
insta a Turquia a garantir, a título 
prioritário, a liberdade dos meios de 
comunicação social e a libertar e a absolver 
de imediato todos os jornalistas 
ilegalmente detidos; lamenta que mais de 
100 000 sítios Web tenham sido 
bloqueados na Turquia durante o ano 
passado, incluindo um elevado número de 
sítios Web pró-curdos e de canais de 
televisão por satélite;

Or. en
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Alteração 67
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 
Kouloglou

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado, tendo sido 
aplicadas restrições reforçadas aos 
direitos dos jornalistas e defensores dos 
direitos humanos que se dedicam à 
questão curda, em simultâneo com o 
encerramento de outras associações e 
meios de comunicação social de língua 
curda; insta a Turquia a garantir, a título 
prioritário, a liberdade dos meios de 
comunicação social e a libertar e a absolver 
de imediato todos os jornalistas 
ilegalmente detidos;

Or. en

Alteração 68
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
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e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social , o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado, bem como as 
sentenças infundamentadas e 
desproporcionadas impostas aos 
jornalistas;; insta a Turquia a garantir, a 
título prioritário, a liberdade dos meios de 
comunicação social e a libertar e a absolver 
de imediato todos os jornalistas 
ilegalmente detidos;

Or. en

Alteração 69
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e as detenções de 
várias centenas de jornalistas na sequência 
da tentativa de golpe de Estado e a 
condenação sistemática de um certo 
número destes; insta a Turquia a garantir, a 
título prioritário, a liberdade dos meios de 
comunicação social e a libertar e a absolver 
de imediato todos os jornalistas 
ilegalmente detidos;

Or. fr

Alteração 70
Soraya Post
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de mais de 160 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

5. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as medidas 
desproporcionadas e arbitrárias que 
limitam a liberdade de expressão, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e o acesso à informação; condena o 
encerramento de 189 meios de 
comunicação social e o elevado número de 
detenções de jornalistas na sequência da 
tentativa de golpe de Estado; insta a 
Turquia a garantir, a título prioritário, a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a libertar e a absolver de imediato todos 
os jornalistas ilegalmente detidos;

Or. en

Alteração 71
Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lefteris Christoforou

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Insta o Governo turco a respeitar e 
a cumprir plenamente as obrigações 
jurídicas que assumiu no que se refere à 
proteção do seu diversificado património 
cultural, melhorando os cuidados, a 
recuperação e a valorização dos seus 
monumentos; exorta a Turquia a ratificar 
a Convenção da Unesco sobre a Proteção 
e a Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, de 2005; exorta a 
Turquia a cooperar com as organizações 
internacionais pertinentes, em especial o 
Conselho da Europa, no contexto da 
prevenção e do combate ao tráfico ilícito e 
à destruição deliberada do património 
cultural;
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Or. en

Alteração 72
Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 5 – A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com o bloqueio recorrente 
do acesso às redes sociais e à Internet e 
nomeadamente à enciclopédia em linha 
Wikipédia desde 29 de abril de 2017;

Or. fr

Alteração 73
Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lefteris Christoforou

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Lamenta o facto de a 
recomendação da Comissão de Veneza 
sobre o estatuto das comunidades 
religiosas na Turquia e o direito do 
Patriarca Ortodoxo de utilizar o título 
«Ecuménico» estar ainda por 
implementar e de o Seminário 
grego‑ortodoxo de Heybeliada (Halki) 
estar encerrado. Além disso, lamenta que 
a Resolução 1625 (2008) do Conselho da 
Europa relativa aos direitos de 
propriedade nas ilhas de Gokceada 
(Imbros) e Bozcaada (Ténedos) ainda não 
tenha sido totalmente implementada e que 
o regulamento eleitoral respeitante às 
fundações não muçulmanas continue a 
não ser publicado após a sua anulação em 
2013;



PE632.114v01-00 48/96 AM\1172260PT.docx

PT

Or. en

Alteração 74
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação, neste contexto, com as 
alterações de outubro de 2018 à Lei 
n.º 25772, a Lei das Associações, que 
estabelecem um novo procedimento 
restritivo para o registo obrigatório, num 
prazo de 30 dias, de membros e ativistas 
de OSC e ONG; observa que um grande 
número de ativistas, incluindo defensores 
dos direitos humanos, foram detidos e que, 
durante o estado de emergência, as 
manifestações foram repetidamente 
proibidas; insta a Turquia a libertar 
imediatamente todos os defensores dos 
direitos humanos, jornalistas e outros que 
tenham sido detidos com base em 
acusações infundadas; insta a Turquia a
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo Curdos e as pessoas 
LGBTI;

Or. en

Alteração 75
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 6. Manifesta a sua preocupação com a 
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redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI e a 
libertar imediata e incondicionalmente 
todos os defensores dos direitos humanos 
atualmente detidos, a retirar todas as 
acusações formuladas contra os mesmos e 
a processar imediatamente todos os 
assédios diretos e indiretos contra eles;;

Or. en

Alteração 76
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais de todos 
os cidadãos, nomeadamente das minorias, 
incluindo os ciganos1-A, os arménios, as 
curdos, os não muçulmanos, as pessoas 
LGBTI, que vivem sob uma ameaça maior 
do que nunca;

_________________

1-A A palavra «cigana» é utilizada como 
um termo genérico que inclui grupos 
diferentes mas afins, independentemente 



PE632.114v01-00 50/96 AM\1172260PT.docx

PT

de serem sedentários ou não, como as 
comunidades ciganas, Dom e Lom, que 
podem ser distintos em termos de cultura 
e de estilo de vida;

Or. en

Alteração 77
Raffaele Fitto

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI; 
insta a Turquia a proteger os direitos 
fundamentais das minorias religiosas 
presentes no seu território;

Or. it

Alteração 78
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 
Kouloglou

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
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grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI; 
recorda que a legislação sobre o discurso 
do ódio não está em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 79
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI, a 
minoria curda e outras minorias 
religiosas, como a minoria alevita;

Or. en

Alteração 80
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Lefteris Christoforou, 
Esther de Lange, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI, 
bem como as minorias religiosas;

Or. en

Alteração 81
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com 
a redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Está profundamente preocupado
com a redução do espaço reservado à 
sociedade civil e à promoção dos direitos e 
das liberdades fundamentais; condena que 
um grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, tenham 
sido detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações tenham sido
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

Or. en

Alteração 82
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias;

Or. fr

Alteração 83
Angel Dzhambazki

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das 
minorias;

Or. en

Alteração 84
Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais das
minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

6. Manifesta a sua preocupação com a 
redução do espaço reservado à sociedade 
civil e à promoção dos direitos e das 
liberdades fundamentais; observa que um 
grande número de ativistas, incluindo 
defensores dos direitos humanos, foram 
detidos e que, durante o estado de 
emergência, as manifestações foram 
repetidamente proibidas; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais de todas
minorias;

Or. en

Alteração 85
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 6 – ponto 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(1) Lamenta o facto de as 
recomendações da Comissão de Veneza 
sobre o estatuto das comunidades 
religiosas na Turquia e o direito do 
Patriarca Ortodoxo de utilizar o título 
«Ecuménico» ainda não terem sido 
implementadas e de o Seminário 
grego‑ortodoxo de Heybeliada (Halki) 
estar encerrado. Além disso, lamenta que 
a Resolução 1625 (2008) do Conselho da 
Europa relativa às ilhas de Gokceada 
(Imbros) e Bozcaada (Ténedos) ainda não 
esteja totalmente implementada e que o 
regulamento eleitoral respeitante às 
fundações não muçulmanas continue a 
não ser publicado após a sua anulação em 
2013;

Or. en

Alteração 86
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Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Lefteris Christoforou, 
Esther de Lange, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Está gravemente preocupado com 
a falta de respeito pela liberdade de 
religião, a contínua discriminação em 
relação a minorias religiosas, incluindo 
os cristãos e os alevitas, e os atos de 
violência por motivos religiosos, 
nomeadamente os ataques verbais e 
físicos, a estigmatização e a pressão social 
nas escolas e os problemas relacionados 
com locais de culto legalmente 
estabelecidos; espera que o Governo da 
Turquia trate os cidadãos turcos sem 
qualquer preconceito baseado na sua 
crença religiosa; apela às autoridades 
turcas para que promovam reformas 
positivas e eficazes no domínio da 
liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião, permitindo que as 
comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, autorizando as 
fundações caritativas a elegerem os seus 
órgãos de administração, eliminando 
todas as restrições impostas à formação, 
nomeação e sucessão dos membros do 
clero, respeitando os acórdãos pertinentes 
do TEDH e as recomendações da 
Comissão de Veneza e eliminando todas 
as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; convida 
a Turquia a respeitar a natureza e a 
importância específicas do patriarcado 
ecuménico e a reconhecer a sua 
personalidade jurídica; reitera a 
necessidade de permitir a reabertura do 
Seminário de Halki e de eliminar todos os 
obstáculos ao seu bom funcionamento; 
exorta as autoridades turcas a 
combaterem firmemente todas as 
manifestações de antissemitismo na 
sociedade; insta o governo turco a 
implementar o plano de ação apresentado 
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em 2016 ao Comité de Ministros do 
Conselho da Europa relativo às decisões 
do TEDH sobre as Casas Cem (Locais de 
culto) e as aulas de religião obrigatórias e 
a criar um quadro jurídico abrangente em 
conformidade com as normas europeias; 
considera que deve ser dada a devida 
atenção à aplicação das decisões do 
TEDH sobre as aulas de religião e ética 
obrigatórias, a indicação de filiação 
religiosa nos bilhetes de identidade e os 
locais de culto alevitas;

Or. en

Alteração 87
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta a importância de 
combater discursos discriminatórios e 
discursos de ódio nos meios de 
comunicação social que suscitam crimes 
de ódio contra as pessoas mais 
desfavorecidas, como ciganos, migrantes 
sírios e requerentes de asilo, entre eles os 
Dom, não muçulmanos, curdos, arménios 
e pessoas LGBTI; apela a que se envidem 
esforços sustentados para melhorar a 
situação das pessoas pertencentes a 
grupos desfavorecidos, incluindo ciganos, 
pessoas com deficiência, pessoas LGBTI e 
migrantes e requerentes de asilo sírios, 
especialmente os Dom, que sofrem com a 
privação dos seus direitos fundamentais 
em todas os domínios;

Or. en

Alteração 88
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Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta o Governo turco a respeitar e 
a cumprir plenamente as obrigações 
jurídicas decorrentes das convenções em 
que é parte contratante e a pôr termo à 
destruição do património cultural nas 
áreas ocupadas de Chipre; exorta a 
Turquia a ratificar a Convenção da 
Unesco sobre a Proteção e a Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais, de 
2005; exorta a Turquia a cooperar com as 
organizações internacionais pertinentes, 
em especial o Conselho da Europa, no 
contexto da prevenção e do combate ao 
tráfico ilícito e à destruição deliberada do 
património cultural;

Or. en

Alteração 89
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Miltiadis Kyrkos

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Lamenta o facto de as 
recomendações da Comissão de Veneza 
sobre o estatuto das comunidades 
religiosas na Turquia ainda não terem 
sido implementadas; reitera o seu apelo à 
Turquia para que respeite a importância 
do Patriarcado Ecuménico para os 
cristãos ortodoxos em todo o mundo, que 
reconheça a sua personalidade jurídica e 
o uso público do título eclesiástico do 
Patriarca Ecuménico; salienta a 
necessidade de eliminar as restrições à 
formação, nomeação e sucessão do clero, 
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permitir a reabertura do Seminário Halki 
e levantar todos os obstáculos ao seu bom 
funcionamento;

Or. en

Alteração 90
Hilde Vautmans, Malin Björk, Ana Gomes, Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Manifesta a sua preocupação com 
as violações dos direitos humanos das 
pessoas LGBTI, em particular as 
repetidas proibições de marchas do 
Orgulho LGBTI e eventos LGBTI em 
todo o país que continuam a ser impostas, 
apesar do levantamento do estado de 
emergência, um ataque contra a 
organização SPoD LGBTI, a distribuição 
de folhetos abertamente homofóbicos e 
transfóbicos em Izmir e noutros lugares; 
solicita que as proibições discriminatórias 
de eventos relacionados com as pessoas 
LGBTI em toda a Turquia - incluindo a 
proibição discriminatória por tempo 
indefinido de eventos LGBTI ainda em 
vigor em Ancara - sejam anuladas;

Or. en

Alteração 91
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Manifesta a sua preocupação com 
as violações dos direitos humanos das 
pessoas LGBTI, em particular as 
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repetidas proibições de marchas do 
Orgulho LGBTI e eventos LGBTI em 
todo o país que continuam a ser impostas, 
apesar do levantamento do estado de 
emergência, um ataque contra a 
organização SPoD LGBTI, a distribuição 
de folhetos abertamente homofóbicos e 
transfóbicos em Izmir e noutros lugares; 
solicita que as proibições discriminatórias 
de eventos relacionados com as pessoas 
LGBTI em toda a Turquia - incluindo a 
proibição discriminatória por tempo 
indefinido de eventos LGBTI ainda em 
vigor em Ancara - sejam anuladas;

Or. en

Alteração 92
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a recente tendência da 
Turquia de intensificar os seus esforços 
diplomáticos no sentido de conter a 
presença e a influência do movimento 
Gülen no estrangeiro, nomeadamente 
apelando à UE e aos seus países parceiros 
para que extraditem os cidadãos turcos 
com base em alegadas ligações ao 
movimento Gülen; solicita, por 
conseguinte, à Turquia que ponha termo 
a esta prática e insta os Estados-Membros 
da UE a garantirem que os pedidos de 
extradição sejam tratados de forma 
transparente, seguindo na íntegra os 
procedimentos judiciais conformes às 
normas internacionais em matéria de 
direitos humanos;

Or. en
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Alteração 93
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Exorta todos os Estados-Membros 
da UE a não darem seguimento aos 
pedidos de extradição do governo turco 
relativos a indivíduos com alegadas 
«ligações terroristas», incluindo o 
ex-finalista do Prémio Sakharov Can 
Dündar; salienta que essas pessoas não 
teriam garantido o seu direito a um 
julgamento justo na Turquia; apela a 
todos os Estados-Membros da UE para 
que concedam vistos humanitários aos 
cidadãos perseguidos, de modo a que 
possam viajar para a UE em segurança, a 
fim de obter proteção;

Or. en

Alteração 94
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. exorta as autoridades turcas a 
libertarem imediata e incondicionalmente 
todos os defensores dos direitos humanos 
detidos, a retirarem as acusações e 
anularem as sentenças contra os mesmos; 
sublinha que as autoridades turcas devem 
pôr termo a todo o assédio judicial, 
ameaças e intimidações contra os 
defensores dos direitos humanos, suas 
famílias e colegas, e permitir que, em 
todas as circunstâncias, realizem o seu 
trabalho sem ameaças e impedimentos;
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Or. en

Alteração 95
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta o governo e o parlamento da 
República da Turquia a adotarem uma lei 
relativa aos crimes de ódio que proteja as 
minorias dos ataques físicos e verbais, de 
acordo com os critérios de Copenhaga 
para os países candidatos à adesão à UE 
que estipulam o respeito e a proteção das 
minorias;

Or. en

Alteração 96
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Observa com preocupação o 
aumento do número dos chamados 
«crimes de honra» ocorridos na Turquia; 
apela a que todos os autores deste crime 
sejam levados a responder na justiça por 
homicídio não premeditado ou homicídio;

Or. en

Alteração 97
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

6-B. Lamenta que o ministério das 
Finanças tenha recorrido de decisões 
favoráveisà restituição de propriedades, 
de acordo com a Lei das Fundações, e que 
a maioria dos recursos contra pedidos 
indeferidos estejam pendentes nos 
tribunais locais ou no TEDH; exorta à 
publicação do novo regulamento eleitoral 
para as fundações não muçulmanas, após 
a sua anulação em 2013, que criou graves 
problemas para a boa administração 
destas fundações; recorda a necessidade 
de a Turquia implementar plenamente 
todas as recomendações da Resolução 
1625 (2008) do Conselho da Europa, com 
particular ênfase na restituição dos 
direitos de propriedade da população 
ortodoxa grega e das suas fundações nas 
ilhas de Imbros e Ténedos, bem como 
direitos sucessórios e adotar todas as 
medidas de discriminação positiva 
necessárias para dar assistência ao 
repatriamento de todas as famílias
minoritárias que pretendam regressar às 
ilhas; saúda a abertura em 2017 da pré-
escola da minoria grega na ilha de 
Imbros, precedida da abertura da escola 
primária em 2013 e do ensino secundário 
em 2015, que constituem um passo 
positivo rumo à preservação do caráter 
bicultural das ilhas;

Or. en

Alteração 98
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Lefteris Christoforou, 
Esther de Lange, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Insta o Governo turco a respeitar e 
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a cumprir plenamente as obrigações 
jurídicas que assumiu no que se refere à 
proteção do património cultural e, em 
particular, a elaborar em boa-fé um 
inventário integrado do património 
cultural arménio, grego, assírio e de 
outras origens, destruído ou arruinado ao 
longo do século passado; exorta a 
Turquia a ratificar a Convenção da 
Unesco sobre a Proteção e a Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais, de 
2005; exorta a Turquia a cooperar com as 
organizações internacionais pertinentes, 
em especial o Conselho da Europa, no 
contexto da prevenção e do combate ao 
tráfico ilícito e à destruição deliberada do 
património cultural;

Or. en

Alteração 99
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Manifesta a sua preocupação com 
as violações dos direitos humanos das 
pessoas LGBTI, em particular as 
repetidas proibições de marchas do 
Orgulho LGBTI e eventos LGBTI em
todo o país que continuam a ser impostas, 
apesar do levantamento do estado de 
emergência, um ataque contra a 
organização SPoD LGBTI, a distribuição 
de folhetos abertamente homofóbicos e 
transfóbicos em Izmir e noutros lugares; 
solicita que as proibições discriminatórias 
de eventos relacionados com as pessoas 
LGBTI em toda a Turquia - incluindo a 
proibição discriminatória por tempo 
indefinido de eventos LGBTI ainda em 
vigor em Ancara - sejam anuladas;

Or. en



PE632.114v01-00 64/96 AM\1172260PT.docx

PT

Alteração 100
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Condena a detenção e o assédio 
judicial de advogados de direitos humanos 
na Turquia, incluindo os do People’s Law 
Office (Gabinete de advogados defensores 
de ativistas, entre outros), e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; 
manifesta a sua profunda preocupação 
com a situação dos defensores dos direitos 
dos refugiados, incluindo Ayşe Lerzan 
Caner Conde;

Or. en

Alteração 101
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. exorta as autoridades turcas a 
libertarem imediata e incondicionalmente 
todos os defensores dos direitos humanos 
detidos e a retirarem todas as acusações 
contra os mesmos; salienta que as 
autoridades turcas devem permitir-lhes 
realizar o seu trabalho sem ameaças e 
impedimentos em quaisquer 
circunstâncias;

Or. en

Alteração 102
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Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Manifesta a sua profunda 
preocupação face à censura da Internet 
na Turquia, com o crescente número de 
sites bloqueados a partir da Turquia a 
chegar a 220.000, incluindo o da 
Wikipédia desde abril de 2017, e insta as 
autoridades a alinhar a Lei N.º5651 com 
as normas europeias;

Or. en

Alteração 103
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Rejeita a descrição do judaísmo e 
do cristianismo como religiões 
falsificadas nos livros escolares da 
Turquia; solicita às autoridades turcas 
competentes que revejam este perigoso 
preconceito religioso que envenena a 
mentalidade dos jovens;

Or. en

Alteração 104
Soraya Post, Julie Ward

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração
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6-C. Exorta as autoridades turcas a 
libertarem imediata e incondicionalmente 
todos os defensores dos direitos humanos 
detidos, a retirarem as acusações e 
anularem as sentenças contra os mesmos; 
reitera que as autoridades turcas devem 
pôr termo a todo o assédio judicial, 
ameaças e intimidações contra os 
defensores dos direitos humanos, suas 
famílias e colegas, e permitir que, em 
todas as circunstâncias, realizem o seu 
trabalho sem ameaças e impedimentos;

Or. en

Alteração 105
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C. Exorta a UE e os Estados-
Membros a reforçarem a sua proteção e 
apoio aos defensores dos direitos 
humanos em risco na Turquia, 
nomeadamente através de subvenções de 
emergência, e a garantirem a plena 
aplicação das Orientações da UE relativas 
aos Defensores dos Direitos Humanos 
pela delegação da UE e pelos 
Estados-Membros através das respetivas 
embaixadas e consulados na Turquia;

Or. en

Alteração 106
Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração
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6-C. Condena firmemente o facto de a 
Turquia receber e apoiar oficialmente 
ideólogos extremistas palestinianos, como 
os proeminentes membros do Hamas 
Nawaf al-Takruri e Abdelfatah al-Awaisi, 
o que resultou na propagação do 
incitamento ao ódio religioso e terrorismo 
na região; sublinha que o Hamas é 
rotulado pela UE como uma organização 
terrorista;

Or. en

Alteração 107
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C. Congratula-se com o regresso, por 
parte do governo turco, de 50 igrejas, 
mosteiros e cemitérios sírio-ortodoxos em 
Mardin, que tinham sido confiscados pelo 
Estado nos últimos anos; deplora, no 
entanto, que isso diga respeito apenas aos 
título de propriedade e não às terras 
associadas; insta a Turquia a devolver 
integralmente as terras aos seus legítimos 
proprietários;

Or. en

Alteração 108
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 6-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-D. Salienta o facto de haver menos de 
15.000 judeus na Turquia e de o seu 
número, tanto quanto se sabe, continuar a 
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descer; partilha as profundas 
preocupações da comunidade judaica da 
Turquia face à nomeação para conselhos 
consultivos presidenciais de figuras 
públicas conhecidas que fizeram 
declarações anti-semitas flagrantes; 
manifesta-se indignado com o facto de o 
anti-semitismo aberto e também o oculto 
se terem tornado parte da vida quotidiana 
na Turquia; insta o Conselho e a 
Comissão a condenarem veementemente 
este mal e a abordarem as autoridades 
turcas relativamente a esta demonização 
abjeta do povo judeu;

Or. en

Alteração 109
Soraya Post, Julie Ward

Proposta de resolução
N.º 6-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-D. Exorta a UE e os 
Estados-Membros a reforçarem a sua 
proteção e apoio aos defensores dos 
direitos humanos em risco na Turquia, 
nomeadamente através de subvenções de 
emergência, e a garantirem a plena 
aplicação das Orientações da UE relativas 
aos Defensores dos Direitos Humanos 
pela delegação da UE e embaixadas e 
consulados dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 110
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 6-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

6-D. Manifesta a sua preocupação com 
o grave impacto da atual legislação em 
matéria de segurança na população 
aramaica em Tur Abdin;

Or. en

Alteração 111
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 6-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-E. Salienta que as igrejas na Turquia 
continuam a enfrentar graves problemas 
com o estabelecimento ou a continuação 
do uso de locais de culto; apoia totalmente 
o pedido das igrejas para usar os edifícios 
da igreja, que são agora propriedade de 
instituições governamentais locais e 
nacionais, mas ainda não destinadas a 
outras finalidades, para a celebração dos 
feriados religiosos; insta o Conselho e a 
Comissão a abordarem junto das 
autoridades turcas a questão da não 
renovação dos contratos de trabalho dos 
funcionários públicos em Izmir, Istambul 
e Mersin devido à sua identidade cristã; 
condena o grave aumento da cobertura 
negativa da imprensa local contra as 
igrejas e os seus membros e apoia o 
pedido das igrejas da Turquia no sentido 
de que, no quadro da liberdade de 
expressão e dos meios de comunicação, 
exista um mecanismo de supervisão eficaz 
e rápido em relação à intolerância nos 
meios de comunicação social que possa 
ocupar-se de publicações visuais e escritas 
que recorrem ao discurso de ódio, retórica 
de incitamento e preconceito; apoia o 
pedido das igrejas da Turquia no sentido 
de o Ministério da Justiça instaurar ações 
oficiais contra crimes e discursos de ódio 
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sem que haja necessidade de apresentar 
oficialmente uma queixa;

Or. en

Alteração 112
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 6-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-E. Lamenta os trabalhos 
preparatórios em curso sobre a barragem 
de Ilisu, que terão efeitos sociais, 
ambientais e políticos devastadores; 
salienta que a barragem irá colocar a 
cidade de Hasankeyf, originalmente cristã 
e aramaica, debaixo de água, ameaçando 
assim o colapso de um antigo monumento 
famoso por milhares de cavernas feitas 
pelo homem; insta a Turquia a envidar 
todos os esforços para evitar a destruição 
do património cultural aramaico de 12 
000 anos;

Or. en

Alteração 113
Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Condena a detenção arbitrária de 
Osman Kavala, uma figura proeminente e 
respeitada da sociedade civil na Turquia, 
que permanece detido, há mais de um 
ano, sem que tenha sido formulada uma 
acusação; compromete-se a continuar a 
acompanhar de perto o seu caso e solicita 
a sua libertação imediata e incondicional;

Suprimido
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Or. en

Alteração 114
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Condena a detenção arbitrária de 
Osman Kavala, uma figura proeminente e 
respeitada da sociedade civil na Turquia, 
que permanece detido, há mais de um ano, 
sem que tenha sido formulada uma 
acusação; compromete-se a continuar a 
acompanhar de perto o seu caso e solicita a 
sua libertação imediata e incondicional;

7. Condena a detenção arbitrária de 
Osman Kavala, uma figura proeminente e 
respeitada da sociedade civil na Turquia, 
que permanece detido, há mais de um ano, 
sem que tenha sido formulada uma 
acusação; compromete-se a continuar a 
acompanhar de perto o seu caso e solicita a 
sua libertação imediata e incondicional; 
condena igualmente a detenção duvidosa, 
em 16 de novembro de 2018, de 13 figuras 
proeminentes do mundo académico e de 
um grupo não-governamental, um sinal 
que aprofunda o clima repressivo da 
Turquia e o ciclo de injustiças;

Or. en

Alteração 115
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de resolução
N.º 7 – ponto 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(1) Manifesta a sua preocupação face 
às tensões na região do Egeu e 
Mediterrâneo Oriental que não são 
propícias a relações de boa vizinhança e 
prejudicam a estabilidade e a segurança 
na região; exorta a Turquia a evitar 
qualquer tipo de ameaça ou ação dirigida 
contra um Estado-Membro, ou qualquer 
fonte de fricção ou ação suscetível de 
prejudicar as relações de boa vizinhança e 
a resolução pacífica de diferendos, e 
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recorda a necessidade de a Turquia se 
comprometer inequivocamente com 
relações de boa vizinhança, acordos 
internacionais, incluindo a Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, que faz parte do acervo da UE, e a 
resolução pacífica de diferendos, em 
conformidade com a Carta das Nações 
Unidas, recorrendo, se necessário, ao 
Tribunal Internacional de Justiça;

Or. en

Alteração 116
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Lamenta o prolongado vazio 
jurídico, que impede as fundações de 
beneficência não muçulmanas de 
elegerem os seus órgãos de governo; 
convida, neste contexto, as autoridades 
turcas a publicarem sem demora o 
regulamento que permite que as 
fundações de beneficência não 
muçulmanas elejam os membros dos seus 
órgãos dirigentes; exorta a Turquia a 
tomar medidas adequadas para evitar e 
punir os discursos de incitamento ao ódio 
e os crimes de ódio contra as minorias ou 
pessoas pertencentes a minorias; observa 
que são necessárias medidas adicionais 
para resolver os problemas enfrentados 
pelos membros da minoria grega, em
particular no que se refere à educação e 
aos direitos de propriedade; exorta as 
autoridades turcas a tomarem medidas a 
fim de permitir que as crianças que não 
têm cidadania turca e que frequentaram 
escolas para minorias enquanto alunos 
em regime aberto possam receber 
diplomas de graduação;
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Or. en

Alteração 117
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com o desrespeito pelos 
direitos humanos fundamentais e o 
Estado de direito no caso de operações de 
rapto ilegais e extradição de 101 
dissidentes turcos, que a Turquia 
conduziu sem julgamento prévio ou 
procedimentos legais em 18 países, 
incluindo vizinhos da UE, confirmada 
pela Declaração das autoridades turcas 
em 16 de julho de 2018; está seriamente 
preocupado com tais práticas, agravadas 
pela interferência ilegal dos serviços 
secretos, orientada por forças políticas;

Or. en

Alteração 118
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com o facto de, apesar do 
levantamento do estado de emergências, 
as autoridades manterem uma brutal 
repressão sobre a sociedade civil 
independente, como demonstrado pelas 
detenções, em 16 de novembro, de 13 
figuras da sociedade civil - do mundo 
académico e de grupos não 
governamentais -, com base em alegações 
absurdas de conspiração com Osman 
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Kavala, sem qualquer prova de atividade 
criminosa;

Or. en

Alteração 119
Javi López

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Destaca o papel fundamental 
desempenhado pelo Estado e pela 
sociedade civil para acolher e integrar os 
refugiados com as numerosas iniciativas 
que surgiram, proporcionando espaço e 
possibilidades de intercâmbio entre os 
habitantes locais e os recém-chegados; 
considera que é da maior importância 
encontrar formas sustentáveis para 
assegurar a coexistência e a coesão 
social;

Or. en

Alteração 120
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Apela às autoridades turcas para 
que promovam reformas positivas e 
eficazes no domínio da liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, 
permitindo que as comunidades religiosas 
obtenham personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições impostas à 
formação, à nomeação e à sucessão dos 
membros religiosos, respeitando os 
acórdãos pertinentes do TEDH e as 
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recomendações da Comissão de Veneza e 
eliminando todas as formas de 
discriminação ou os obstáculos baseados 
na religião; convida a Turquia a respeitar 
a natureza e a importância específicas do 
patriarcado ecuménico e a reconhecer a 
sua personalidade jurídica; lamenta o 
facto de o Seminário grego‑ortodoxo de 
Heybeliada (Halki) permanecer encerrado 
e exorta as autoridades turcas a 
autorizarem a sua rápida reabertura e a 
garantir o seu bom funcionamento;

Or. en

Alteração 121
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 7-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-C. Solicita a implementação da 
Resolução 1625(2008) do Conselho da 
Europa e das recomendações da 
Comissão de Veneza sobre a proteção dos 
direitos de propriedade em Imbros e 
Ténedos; constata que são necessárias 
novas medidas para resolver os problemas 
com que os membros da minoria grega 
destas ilhas se deparam, em particular no 
que se refere aos direitos de propriedade; 
exorta as autoridades turcas a 
incentivarem e ajudarem as famílias de 
minorias expatriadas que desejem 
regressar à ilha;

Or. en

Alteração 122
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 7-D (novo)



PE632.114v01-00 76/96 AM\1172260PT.docx

PT

Proposta de resolução Alteração

7-D. Insta as autoridades turcas a 
respeitarem plenamente o caráter 
histórico e cultural de monumentos e 
símbolos culturais e religiosos, 
especialmente os que tenham sido 
classificados como património mundial da 
UNESCO, e a absterem-se de tomar 
quaisquer medidas tendentes a alterar a 
sua natureza histórica e religiosa; 
lamenta as práticas repetidas, 
divisionistas e provocatórias que visam 
alterar o caráter histórico, cultural e 
religioso do património da UNESCO de 
Santa Sofia (Hagia Sophia), e a sua 
conversão numa mesquita mediante a 
realização de leituras do Corão e preces; 
apela à Turquia para que respeite a 
Convenção de 1972 da UNESCO e 
ratifique a Convenção de 2005 da 
UNESCO sobre a Proteção e a Promoção 
da Diversidade das Expressões Culturais;

Or. en

Alteração 123
Bodil Valero, Ana Miranda, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua profunda
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua condenação 
do ressurgimento da violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de 
organizações terroristas da UE desde 

8. Manifesta a sua extrema
preocupação com os numerosos casos de 
uso excessivo da força; assassinatos; 
desaparecimento forçado de pessoas; 
tortura; destruição de habitações e 
património cultural; incitamento ao ódio; 
impedimento de acesso a cuidados 
médicos de emergência, alimentos, água e 
meios de subsistência; violência contra as 
mulheres; e severa redução do direito à 
liberdade de opinião e expressão, bem 



AM\1172260PT.docx 77/96 PE632.114v01-00

PT

2002; salienta a urgência de retomar um
processo político credível conducente a 
uma resolução pacífica da questão curda; 
insta a Turquia a investigar de imediato as 
graves alegações de violações dos direitos 
humanos e a permitir que observadores 
internacionais efetuem uma verificação 
independente;

como da participação política no Sudeste, 
conforme documentado pelo Alto-
Comissariado das Nações Unidas para os
direitos humanos, em particular desde o 
colapso do processo de resolução da 
questão curda em julho de 2015; elogia o 
trabalho dos defensores dos direitos 
humanos, como Nurcan Baysal, cuja 
atividade permitiu a documentação das 
violações dos direitos humanos na região; 
lamenta as consequências prolongadas 
que a guerra civil no Sudeste da Turquia 
teve sobre a população; manifesta a sua 
profunda deceção e reitera firmemente a 
sua condenação do ressurgimento da 
violência no Sudeste por parte de 
diferentes partidos; salienta a urgência de 
retomar um processo político credível , que 
envolva todas as partes interessadas e as 
forças democráticas, conducente a uma 
resolução pacífica da questão curda; insta a 
Turquia a investigar de imediato as graves 
alegações de violações dos direitos 
humanos, a levar os seus autores a 
responder na justiça e a permitir que 
observadores internacionais efetuem uma 
verificação independente;

Or. en

Alteração 124
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 
Kouloglou

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua 
condenação do ressurgimento da 

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; salienta que a inclusão do PKK na
lista de organizações terroristas da UE é 
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violência por parte do Partido dos 
Trabalhadores do Curdistão (PKK), que 
consta da lista de organizações terroristas 
da UE desde 2002; salienta a urgência de 
retomar um processo político credível 
conducente a uma resolução pacífica da 
questão curda; insta a Turquia a investigar 
de imediato as graves alegações de 
violações dos direitos humanos e a permitir 
que observadores internacionais efetuem 
uma verificação independente;

um obstáculo à instauração da paz, de 
diálogo e de negociações, ao mesmo 
tempo que facilita a violação dos direitos 
humanos; insta, por conseguinte, o 
Conselho a rever a lista e a retirar o PKK 
da lista de organizações terroristas; apela 
às autoridades turcas para que reatem as 
conversações com os líderes do PKK, com 
vista a uma solução pacífica para a 
questão curda; salienta a urgência de 
retomar um processo político credível 
conducente a uma resolução pacífica da 
questão curda; insta a Turquia a investigar 
de imediato as graves alegações de 
violações dos direitos humanos e a permitir 
que observadores internacionais efetuem 
uma verificação independente;

Or. en

Alteração 125
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua 
condenação do ressurgimento da 
violência por parte do Partido dos 
Trabalhadores do Curdistão (PKK), que 
consta da lista de organizações terroristas 
da UE desde 2002; salienta a urgência de 
retomar um processo político credível 
conducente a uma resolução pacífica da 
questão curda; insta a Turquia a investigar 
de imediato as graves alegações de
violações dos direitos humanos e a permitir 
que observadores internacionais efetuem 
uma verificação independente;

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; salienta a urgência de retomar um 
processo político credível conducente a 
uma resolução pacífica da questão curda; 
insta a Turquia a investigar de imediato as 
graves alegações de violações dos direitos 
humanos e a permitir que observadores 
internacionais efetuem uma verificação 
independente;
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Or. fr

Alteração 126
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua condenação 
do ressurgimento da violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de organizações 
terroristas da UE desde 2002; salienta a 
urgência de retomar um processo político 
credível conducente a uma resolução 
pacífica da questão curda; insta a Turquia a 
investigar de imediato as graves alegações 
de violações dos direitos humanos e a 
permitir que observadores internacionais 
efetuem uma verificação independente;

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua condenação 
do ressurgimento da violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de organizações 
terroristas da UE desde 2002; recorda, a 
este respeito, o recente acórdão do 
Tribunal de Justiça da União Europeia de 
manter o PKK na lista de organizações 
terroristas da UE; salienta a urgência de 
retomar um processo político credível 
conducente a uma resolução pacífica da 
questão curda; insta a Turquia a investigar 
de imediato as graves alegações de 
violações dos direitos humanos e a permitir 
que observadores internacionais efetuem 
uma verificação independente;

Or. en

Alteração 127
Rebecca Harms

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
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violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua condenação 
do ressurgimento da violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de organizações 
terroristas da UE desde 2002; salienta a 
urgência de retomar um processo político 
credível conducente a uma resolução 
pacífica da questão curda; insta a Turquia a 
investigar de imediato as graves alegações 
de violações dos direitos humanos e a 
permitir que observadores internacionais 
efetuem uma verificação independente;

violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua condenação 
do ressurgimento da violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de organizações 
terroristas da UE desde 2002; insta todas 
as partes a regressarem imediatamente ao 
processo de paz; salienta a urgência de 
retomar um processo político credível 
conducente a uma resolução pacífica da 
questão curda; insta a Turquia a investigar 
de imediato as graves alegações de 
violações dos direitos humanos e a permitir 
que observadores internacionais efetuem 
uma verificação independente;

Or. en

Alteração 128
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua condenação 
do ressurgimento da violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de organizações 
terroristas da UE desde 2002; salienta a 
urgência de retomar um processo político 
credível conducente a uma resolução 
pacífica da questão curda; insta a Turquia a 
investigar de imediato as graves alegações 
de violações dos direitos humanos e a 
permitir que observadores internacionais 
efetuem uma verificação independente;

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no Sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
violações dos direitos humanos, em 
particular desde o colapso do processo de 
resolução da questão curda em julho de 
2015; reitera firmemente a sua condenação 
do ressurgimento da violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de organizações 
terroristas da UE desde 2002; salienta a 
urgência de retomar um processo político 
credível conducente a uma resolução 
pacífica da questão curda; insta a Turquia a 
investigar de imediato as graves alegações 
de violações dos direitos humanos;
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Or. en

Alteração 129
Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lefteris Christoforou

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Insta a Turquia a pôr termo às 
repetidas violações do espaço aéreo e das 
águas territoriais gregas e cipriotas, uma 
vez que estas ações não são propícias a 
relações de boa vizinhança e prejudicam a 
estabilidade e a segurança na região; 
exorta a Turquia a evitar qualquer tipo de 
ameaça ou ação dirigida contra um 
Estado-Membro, ou qualquer fonte de 
fricção ou ação que prejudique as 
relações de boa vizinhança e a resolução 
pacífica de diferendos, e recorda a 
necessidade de a Turquia se comprometer 
inequivocamente com relações de boa 
vizinhança, acordos internacionais, 
incluindo a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, que faz 
parte do acervo da UE, e a resolução 
pacífica de diferendos, em conformidade 
com a Carta das Nações Unidas, 
recorrendo, se necessário, ao Tribunal 
Internacional de Justiça. neste contexto, 
lamenta mais uma vez que a ameaça de 
«casus belli» declarada pela Grande 
Assembleia Nacional Turca contra a 
Grécia ainda não tenha sido retirada;

Or. en

Alteração 130
Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

8-A. Insta o governo da Turquia a pôr 
imediatamente termo às repetidas 
violações do espaço aéreo e das águas 
territoriais da Grécia, bem como aos voos 
de aeronaves militares turcas sobre ilhas 
gregas, em conformidade com o princípio 
das boas relações de vizinhança, que 
constituem um elemento fundamental do 
quadro de negociação e do processo de 
alargamento; condena da forma mais 
veemente possível o facto de a ameaça de 
«casus belli» declarada pela Grande 
Assembleia Nacional Turca contra a 
Grécia em 1995 ainda não ter sido 
retirada;

Or. en

Alteração 131
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Está particularmente preocupado 
com a destruição de património histórico 
no Sudeste pelo governo turco, incluindo 
o antigo Sur de Diyarbakir, que foi 
incluído na Lista do Património Mundial 
da UNESCO, ameaçando assim a 
preservação da identidade e cultura 
curda; condena que a implementação dos 
programas de reconstrução tenha sido 
feita sem a participação da população em 
causa;

Or. en

Alteração 132
Ana Gomes



AM\1172260PT.docx 83/96 PE632.114v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Lamenta que grupos armados 
apoiados pela Turquia no Exército Livre 
da Síria (FSA) tenham apreendido, 
saqueado e destruído propriedades de 
civis curdos no distrito de Afrin, no norte 
da Síria; recorda que a Turquia e os 
grupos do FSA em Afrin deveriam 
indemnizar os residentes deslocados cujas 
propriedades foram apreendidas, 
destruídas ou saqueadas e não deveriam 
privar permanentemente os residentes da 
sua propriedade;

Or. en

Alteração 133
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Lamenta o facto de, no âmbito do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA) 2011/2012, a UE ter financiado a 
aquisição de veículos blindados Cobra II 
de vigilância, agora estacionados nas 
fronteiras turco-síria e turca-grega, e 
solicita à Comissão que monitorize de 
perto a utilização do equipamento 
adquirido ao abrigo de programas da UE;

Or. en

Alteração 134
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
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N.º 8 – A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Toma nota do acórdão de 15 de 
novembro de 2018 do Tribunal de Justiça 
da União Europeia, que suprime e anula 
a inscrição do PKK na lista das 
organizações terroristas do Conselho da 
União Europeia de 2014 a 2017, incentiva 
o Conselho a tomar em conta esta decisão 
aquando da próxima atualização da lista;

Or. fr

Alteração 135
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Manifesta a sua grande 
preocupação face às tensões na região do 
Egeu e Mediterrâneo Oriental que não 
são propícias a relações de boa 
vizinhança e prejudicam a estabilidade e a 
segurança na região; lamenta a escalada 
das ameaças e das ações unilaterais por 
parte da Turquia contra a República de 
Chipre no que toca à zona económica 
exclusiva (ZEE); salienta que a República 
de Chipre e a Grécia estão no seu pleno e 
soberano direito de explorar os recursos 
naturais na sua ZEE e que as sondagens 
marítimas turcas têm de ser encaradas, 
simultaneamente, como ilegais e 
provocatórias; frisa que a Turquia tem de 
se comprometer de forma inequívoca com 
boas relações de vizinhança, acordos 
internacionais, incluindo a Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, que faz parte do acervo comunitário, 
bem como com a resolução pacífica de 
diferendos, em conformidade com a Carta 
das Nações Unidas; manifesta, neste 
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contexto, grande preocupação e insiste em 
que a Turquia evite qualquer tipo de 
ameaça ou ação dirigida contra um 
Estado-Membro, ou qualquer fonte de 
fricção ou ação que afete negativamente 
as boas relações de vizinhança e a 
resolução pacífica dos diferendos;

Or. en

Alteração 136
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Salienta que a retirada do PKK da 
lista de organizações terroristas do 
Conselho da União Europeia 
representaria um forte sinal a favor da 
retoma das negociações entre o Estado 
turco e o PKK e de uma solução pacífica 
no Curdistão;

Or. fr

Alteração 137
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 8-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Convida a Turquia a reconhecer o 
genocídio arménio, o que representaria 
um passo importante do processo para 
fazer tábua rasa do passado e abriria 
caminho a uma verdadeira normalização 
das relações entre os povos turco e 
arménio; solicita às duas partes que 
trabalhem na normalização das suas 
relações, abrindo as fronteiras;
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Or. en

Alteração 138
Bodil Valero, Jordi Solé, Rebecca Harms, Ana Miranda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Observa com preocupação que, 
durante o estado de emergência, um grande 
número de autarcas no sudeste foram 
despedidos ou detidos e que o Governo 
nomeou administradores para os substituir; 
considera que as eleições autárquicas de 
março de 2019 devem constituir uma 
oportunidade importante para restabelecer 
plenamente o princípio do mandato 
democrático direto;

9. Observa com preocupação que, 
durante o estado de emergência, um grande 
número de autarcas no sudeste foram 
despedidos ou detidos e que o Governo 
nomeou administradores para os substituir; 
salienta que, como resultado, um terço da 
população da Turquia não estava 
representada pelas pessoas que elegeram 
nas eleições locais de 2016; considera que 
as eleições autárquicas de março de 2019 
devem constituir uma oportunidade 
importante para restabelecer plenamente o 
princípio do mandato democrático direto;

Or. en

Alteração 139
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Observa com preocupação que, 
durante o estado de emergência, um 
grande número de autarcas no sudeste 
foram despedidos ou detidos e que o 
Governo nomeou administradores para os 
substituir; considera que as eleições 
autárquicas de março de 2019 devem 
constituir uma oportunidade importante 
para restabelecer plenamente o princípio do 
mandato democrático direto;

9. Observa com preocupação que, 
durante o estado de emergência, a 
totalidade dos autarcas incluindo 
presidentes de câmara e grande número 
de vice-presidentes no sudeste foram 
despedidos ou detidos e que o Governo 
nomeou administradores para os substituir; 
considera que as eleições autárquicas de 
março de 2019 devem constituir uma 
oportunidade importante para restabelecer 
plenamente o princípio do mandato 
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democrático direto;

Or. fr

Alteração 140
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta a sua preocupação com 
os relatos de um vasto leque de violações 
ocorridas em Afrin, principalmente nas 
mãos de grupos armados sírios, equipados 
e armados pela Turquia e pelas próprias 
forças armadas turcas que alegadamente 
tomaram várias escolas, perturbando o 
ensino de crianças; lembra que a Turquia 
é a potência ocupante em Afrin, pelo que 
é responsável pelo bem-estar da 
população civil e pela manutenção da 
ordem pública, sendo que deve garantir 
que todos os grupos armados sobre os 
quais exerce controlo em Afrin e outras 
áreas da Síria cumpram estritamente as 
suas obrigações ao abrigo do direito 
internacional humanitário;

Or. en

Alteração 141
Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Observa que as intervenções 
militares da Turquia em Jarabulus e 
Afrin no norte da Síria transformaram 
esses dois enclaves em protetorados 
militares e económicos turcos, resultando 
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num processo que contradiz a declaração 
oficial da Turquia de 2018 a favor da 
integridade territorial da Síria; manifesta 
a sua preocupação com o facto de a 
Turquia também tentar alterar o 
equilíbrio demográfico no cantão de 
Afrin, reinstalando os refugiados sunitas 
árabes sírios originários da Turquia na 
região habitada pelos curdos, sendo que, 
ao fazê-lo, a Turquia procura ter uma 
fronteira sul que não esteja 
«curdificada»;

Or. en

Alteração 142
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a
atividades terroristas;

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas; salienta que a 
Grande Assembleia Nacional Turca 
deveria ser a instituição central na 
democracia turca e representar todos os 
cidadãos em pé de igualdade e lamenta o 
elevado limiar eleitoral como sendo uma 
distorção da verdadeira representação 
política;

Or. en
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Alteração 143
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas;

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas; apela à libertação 
imediata e incondicional de todos os 
presos políticos que estão detidos sem 
provas do seu envolvimento individual na 
prática de um crime ou sem que tenha 
sido formulada qualquer acusação;

Or. en

Alteração 144
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
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preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas;

preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como de nove 
membros do parlamento do Partido 
Democrático Popular (HDP) e a forma 
como este último foi particularmente 
marginalizado, tendo muitos deputados do 
HDP sido detidos com base no alegado 
apoio a atividades terroristas;

Or. en

Alteração 145
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas;

10. Observa que o estado de 
emergência , bem como as disposições do 
pacote de reformas constitucionais, 
restringiram ainda mais a capacidade da 
Grande Assembleia Nacional para cumprir 
a sua função essencial de controlo e 
responsabilização democráticos; regista 
com grande preocupação a detenção de 
dois deputados do parlamento do Partido 
Popular Republicano (CHP), bem como a 
forma como o Partido Democrático 
Popular (HDP) foi particularmente 
marginalizado, tendo muitos deputados do 
HDP sido detidos com base no alegado 
apoio a atividades terroristas;

Or. en

Alteração 146
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas;

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
que 11 deputados do HDP foram detidos 
tomando como base discursos e ações 
produzidos no quadro da sua atividade 
parlamentar;

Or. fr

Alteração 147
Raffaele Fitto

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que o estado de 
emergência restringiu ainda mais a 
capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas;

10. Observa com preocupação que o 
estado de emergência restringiu ainda mais 
a capacidade da Grande Assembleia 
Nacional para cumprir a sua função 
essencial de controlo e responsabilização 
democráticos; regista com grande 
preocupação a detenção de dois deputados 
do parlamento do Partido Popular 
Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular 
(HDP) foi particularmente marginalizado, 
tendo muitos deputados do HDP sido 
detidos com base no alegado apoio a 
atividades terroristas;

Or. it

Alteração 148
Mario Borghezio
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a 
acompanhar de perto o seu caso e solicita 
a sua libertação imediata e incondicional; 
espera que o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem emita, sem demora, o 
seu acórdão no processo;

Suprimido

Or. en

Alteração 149
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; espera 
que o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem emita, sem demora, o seu acórdão 
no processo;

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; espera 
que o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem emita, sem demora, o seu acórdão 
no processo; recorda que o Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
instou a Turquia, em novembro de 2018, a 
tramitar rapidamente o processo judicial 
de Selahattin Demirtas, afirmando que a 
sua detenção preventiva se prolongou por 
mais tempo do que seria justificável; 
recorda igualmente que o TEDH 
considerou que as autoridades judiciais 
prorrogaram a detenção de Selahattin 
Demirtas por razões que não puderam ser 
consideradas «suficientes» para justificar 
a sua duração e que a Turquia deve tomar 
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todas as medidas necessárias para pôr fim 
à detenção do requerente anterior ao 
julgamento, também de acordo com a 
decisão;

Or. en

Alteração 150
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a 
acompanhar de perto o seu caso e solicita 
a sua libertação imediata e incondicional; 
espera que o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem emita, sem demora, o 
seu acórdão no processo;

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
congratula-se com o acórdão do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem no 
processo de Selahattin Demirtas, que 
insta à sua imediata libertação pelas 
autoridades turcas; salienta que o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
decidiu ainda que a detenção de Demirtaş, 
especialmente durante duas campanhas 
eleitorais cruciais, designadamente o 
referendo e a eleição presidencial, 
prosseguiu o objetivo predominante de 
asfixiar o pluralismo e de limitar a 
liberdade de debate político, que está no 
cerne do conceito de uma sociedade 
democrática; condena a intenção das 
autoridades turcas de violar o acórdão da 
TEDH; espera que a UE e os seus 
Estados-Membros acompanhem de perto 
o seu caso e solicita a sua libertação 
imediata e incondicional;

Or. en

Alteração 151
Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; espera 
que o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem emita, sem demora, o seu acórdão 
no processo;

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o caso destas pessoas e solicita a 
sua libertação imediata e incondicional; 
toma nota do acórdão de 20 de novembro 
de 2018 do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem que ordena a libertação 
imediata de Selahattin Demirtas e 
reconhece que o direito a eleições livres 
(artigo 3.º do Protocolo n.º 1 da CEDH), o 
direito de ser imediatamente presente a 
um juiz (artigo 5°, parágrafo 3° da 
CEDH) e a limitação da aplicação de 
restrições aos direitos (artigo 18.ºda 
CEDH) não foram respeitados e que sua 
prisão preventiva viola o pluralismo e o 
livre jogo do debate político;

Or. fr

Alteração 152
Javi López

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a 
acompanhar de perto o seu caso e solicita 
a sua libertação imediata e incondicional; 
espera que o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem emita, sem demora, o 
seu acórdão no processo;

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; solicita a 
sua libertação imediata e incondicional 
após a decisão do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; que refere que a sua 
detenção tinha o objetivo último de 
asfixiar o pluralismo e limitar a liberdade 
de debate político; recorda que o seu 
direito a um julgamento rápido foi violado 
e, como consequência, não conseguiu 
desempenhar as suas funções enquanto 
deputado;
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Or. en

Alteração 153
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; espera 
que o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem emita, sem demora, o seu acórdão 
no processo;

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; Saúda 
a decisão do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem que ordenou à 
Turquia a libertação imediata de 
Selahattin Demirtas e afirmou que a sua 
detenção tinha o objetivo último de 
asfixiar o pluralismo e de limitar a 
liberdade de debate político»;

Or. en

Alteração 154
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; espera 
que o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem emita, sem demora, o seu acórdão 
no processo;

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; exorta 
a Turquia a aplicar integralmente a 
decisão do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem que ordenou a sua imediata 
libertação;
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Or. en

Alteração 155
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; espera 
que o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem emita, sem demora, o seu acórdão
no processo;

11. Condena o facto de Selahattin 
Demirtas, líder da oposição e candidato 
presidencial, continuar detido; 
compromete-se a continuar a acompanhar 
de perto o seu caso e solicita a sua 
libertação imediata e incondicional; espera 
que a Turquia respeite a recente decisão 
final do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem;

Or. en
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