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Alteração 156
Rebecca Harms

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Condena veementemente as 
extradições forçadas, o rapto e o sequestro 
de cidadãos turcos residentes fora da 
Turquia unicamente com base nas suas 
alegadas ligações ao movimento Gülen, 
em violação do princípio do Estado de 
direito e dos direitos humanos 
elementares; insta a União a abordar esta 
prática preocupante também nos países 
candidatos e associados, a ajudar os 
países a tratar os pedidos de extradição 
apresentados por países terceiros com 
transparência e em plena conformidade 
com o Estado de direito, o respeito dos 
direitos humanos e das normas 
democráticas e a suportar a pressão 
exercida pela Turquia; manifesta a sua 
preocupação em relação à pressão 
exercida pelas autoridades turcas, em 
países terceiros, sobre estabelecimentos de 
ensino alegadamente ligados ao 
movimento Gülen que respeitam 
plenamente as leis e as regras dos 
respetivos países de acolhimento;

Or. en

Alteração 157
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Condena o assédio judicial e a 
confiscação ilegal dos passaportes de 
Eylem Tuncaelli e Naci Sönmez, 
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copresidentes do partido verde turco, que 
foram constituídos arguidos na sequência 
da assinatura de um comunicado de 
imprensa em que criticam a intervenção 
militar da Turquia na Síria; exorta as 
autoridades turcas a retirarem todas as 
acusações contra eles e a permitirem que 
exerçam livremente a sua atividade 
política;

Or. en

Alteração 158
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Condena a manipulação pela 
Turquia da sua população emigrada na 
União para fazer avançar os seus 
interesses internos e de política externa, 
como a consolidação da presença política 
do AKP mediante a angariação de votos 
de expatriados; manifesta preocupação 
pelo facto de muitos Estados-Membros da 
UE terem uma elevada percentagem de 
eleitores pró-Erdogan;

Or. en

Alteração 159
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a UE e os Estados-Membros 
a aumentarem a sua proteção e apoio aos 
defensores dos direitos humanos em risco 
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na Turquia, nomeadamente através de 
subvenções de emergência, e a garantirem 
a plena aplicação das orientações da 
União Europeia relativas aos defensores 
dos direitos humanos pela Delegação da 
UE e pelas embaixadas e consulados dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 160
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação pelo desrespeito dos direitos 
humanos e do Estado de direito nos casos 
das operações de rapto ilegais e de 
extradição de dissidentes turcos no 
estrangeiro que a Turquia levou a cabo 
sem julgamento ou processo judicial 
prévio e com a intervenção dos serviços 
secretos;

Or. en

Alteração 161
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recorda que a Comissão de Veneza 
considerou que as alterações 
constitucionais relacionadas com a 
introdução de um sistema presidencial 
apresentam lacunas em matéria de controlo 
institucional e põem em risco a separação 
de poderes entre o poder executivo e o 

12. Recorda que a Comissão de Veneza 
considerou que as alterações 
constitucionais relacionadas com a 
introdução de um sistema presidencial 
apresentam lacunas em matéria de controlo 
institucional e põem em risco a separação 
de poderes entre o poder executivo e o 
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poder judicial; recorda ainda que o 
Parlamento Europeu exortou o Governo da 
Turquia a implementar alterações e 
reformas constitucionais e judiciais, em 
cooperação com a Comissão de Veneza, e, 
no ano passado, apelou igualmente à 
suspensão formal das negociações de 
adesão caso a reforma constitucional fosse 
aplicada sem alterações, uma vez que tal 
seria incompatível com os critérios de 
Copenhaga;

poder judicial; recorda ainda que o 
Parlamento Europeu exortou o Governo da 
Turquia a implementar alterações e 
reformas constitucionais e judiciais, em 
cooperação com a Comissão de Veneza, e, 
no ano passado, apelou igualmente à 
suspensão formal das negociações de 
adesão caso a reforma constitucional fosse 
aplicada sem alterações, uma vez que tal 
seria incompatível com os critérios de 
Copenhaga; nota que foram já 
introduzidas diversas alterações na 
Constituição em maio de 2017 e que a 
reforma estará plenamente operacional 
após as próximas eleições presidenciais e 
legislativas, previstas para novembro 
de 2019; observa que, até ao presente, não 
se realizaram quaisquer discussões sobre 
a eventual introdução de um controlo 
institucional reforçado, conforme exigido 
pela Comissão de Veneza;

Or. en

Alteração 162
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recorda que a Comissão de Veneza 
considerou que as alterações 
constitucionais relacionadas com a 
introdução de um sistema presidencial 
apresentam lacunas em matéria de controlo 
institucional e põem em risco a separação 
de poderes entre o poder executivo e o 
poder judicial; recorda ainda que o 
Parlamento Europeu exortou o Governo da 
Turquia a implementar alterações e 
reformas constitucionais e judiciais, em 
cooperação com a Comissão de Veneza, e, 
no ano passado, apelou igualmente à 
suspensão formal das negociações de 
adesão caso a reforma constitucional fosse 

12. Recorda que a Comissão de Veneza 
considerou que as alterações 
constitucionais relacionadas com a 
introdução de um sistema presidencial 
apresentam lacunas em matéria de controlo 
institucional, põem em risco a separação de 
poderes entre o poder executivo e o poder 
judicial e limitam o controlo parlamentar 
sobre o poder executivo; recorda ainda que 
o Parlamento Europeu exortou o Governo 
da Turquia a implementar alterações e 
reformas constitucionais e judiciais, em 
cooperação com a Comissão de Veneza, e, 
no ano passado, apelou igualmente à 
suspensão formal das negociações de 
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aplicada sem alterações, uma vez que tal 
seria incompatível com os critérios de 
Copenhaga;

adesão caso a reforma constitucional fosse 
aplicada sem alterações, uma vez que tal 
seria incompatível com os critérios de 
Copenhaga;

Or. en

Alteração 163
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Salienta a importância do combate 
à corrupção e recorda as conclusões do 
relatório de 2018 sobre a Turquia,
segundo as quais a corrupção continua a 
prevalecer em muitas áreas e a constituir 
um problema grave; manifesta 
preocupação pelo facto de os resultados 
em matéria de investigações, ações penais 
e condenações em processos de corrupção 
continuarem a ser limitados, 
especialmente no que diz respeito a 
processos de corrupção a alto nível;

Or. en

Alteração 164
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Recorda a todos os partidos 
políticos que uma colaboração política 
construtiva depende da existência de um 
parlamento que funcione plenamente, que 
represente todas as minorias e que 
respeite os direitos humanos;
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Or. en

Alteração 165
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Sublinha a importância de 
salvaguardar, tanto quanto possível, a 
participação cívica na elaboração e na 
aplicação de legislação e políticas em 
domínios que afetam minorias; apela a 
que se permita uma participação pública e 
política proveitosa dos ciganos a todos os 
níveis; insta a Turquia a aplicar 
plenamente o plano estratégico de 
integração da população cigana 2016-
2021 e a primeira etapa do plano de ação, 
2016-2018, com uma maior inclusão das 
partes interessadas; espera que a 
população cigana lidere a elaboração da 
segunda etapa do plano de ação, 2019-
2021, da estratégia para a população 
cigana, que deve ser baseada numa 
avaliação objetiva, transparente e 
responsável da primeira etapa do plano de 
ação, 2016-2018, prestar particular 
atenção ao combate à hostilidade contra o 
povo cigano, assegurar o acesso da 
população cigana a alojamento de 
qualidade a preços acessíveis e à 
educação, evitar o abandono escolar 
precoce, combater a segregação e 
aumentar a taxa de emprego desta 
população;

Or. en

Alteração 166
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä
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Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que retire a Turquia 
da lista de beneficiários do regulamento 
IPA II e do futuro regulamento IPA III;
solicita que um montante de 
financiamento adequado reservado para a 
Turquia ao abrigo destes regulamentos 
seja colocado numa dotação específica no 
âmbito do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos 
(IEDDH) ou do futuro Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional (NDICI), respetivamente, 
destinada a apoiar diretamente, sem 
interferência do governo, a sociedade civil 
turca, e a aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas; 
salienta que esta suspensão não prejudica 
o artigo 49.º do TUE, que determina que 
qualquer Estado europeu que satisfaça os 
critérios de Copenhaga pode pedir para se 
tornar membro da União, não fechando a 
porta a futuras ambições europeias da 
Turquia;

Or. en

Alteração 167
Angel Dzhambazki

Proposta de resolução
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N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades 
de contactos interpessoais, reforçar o 
diálogo académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a cessarem formalmente as 
negociações de adesão com a Turquia;

Or. en

Alteração 168
Georgios Epitideios

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia;
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turca, e para aumentar as oportunidades 
de contactos interpessoais, reforçar o 
diálogo académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

Or. el

Alteração 169
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Arnaud Danjean, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede, a 
cessarem formalmente as negociações de 
adesão com a Turquia; continua, no 
entanto, empenhado no diálogo 
democrático com a Turquia; recorda o 
convite endereçado à Comissão, aos 
Estados-Membros e à Turquia no sentido 
de realizarem um debate aberto e honesto 
sobre os domínios de interesse mútuo em 
relação aos quais seja possível intensificar 
a cooperação; sublinha que qualquer 
compromisso político entre a UE e a 
Turquia deve ter por base as disposições 
em matéria de condicionalidade relativas 
ao respeito pela democracia, pelo Estado 
de direito e pelos direitos fundamentais; 
está, no entanto, convicto, de que as 
futuras relações entre a União e a 
Turquia apenas se poderão basear na 
União Aduaneira e não na adesão deste 
país à UE; solicita à Comissão que, após a 
cessação formal das negociações, utilize 
todos os fundos atualmente afetados ao 
abrigo do IPA II para apoiar, através de 
uma dotação específica gerida diretamente 
pela União, a sociedade civil turca, e para 
aumentar as oportunidades de contactos 
interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
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estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

Or. en

Alteração 170
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades 
de contactos interpessoais, reforçar o 
diálogo académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia;

Or. en

Alteração 171
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração
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13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia;
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia, em conformidade com o Quadro 
de Negociação, a suspenderem 
formalmente as negociações de adesão com 
a Turquia, a menos que a Turquia cumpra 
os critérios de Copenhaga e as suas 
obrigações contratuais para com todos os 
Estados-Membros; continua empenhado 
no diálogo democrático com a Turquia e
solicita à Comissão que utilize fundos 
disponíveis ao abrigo do IPA II e do futuro 
IPA III para apoiar, através de uma dotação 
específica gerida diretamente pela União, a 
sociedade civil turca, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as 
plataformas de comunicação social para 
jornalistas, na condição de promover as 
relações com a UE com base em valores e 
princípios democráticos;

Or. en

Alteração 172
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
considera que a UE atingiu o ponto de 
não retorno com a Turquia; recusa 
categoricamente a adesão da Turquia, 
sejam quais forem as circunstâncias; 
entende que qualquer ingerência nos 
assuntos internos da Turquia, bem como 
qualquer apoio à oposição, são 
completamente fúteis;
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turca, e para aumentar as oportunidades 
de contactos interpessoais, reforçar o 
diálogo académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

Or. fr

Alteração 173
Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia;
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades 
de contactos interpessoais, reforçar o 
diálogo académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a não procederem à suspensão 
formal das negociações, mas a manterem 
antes as conversações de adesão 
congeladas, conforme decidido, até que a 
Turquia responda aos requisitos do 
sistema jurídico e institucional da União, 
especialmente em matéria de democracia, 
direitos humanos e Estado de direito;

Or. en

Alteração 174
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo 
Castaldo

Proposta de resolução
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N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia, em conformidade com o Quadro 
de Negociação, a suspenderem 
formalmente as negociações de adesão com 
a Turquia, a menos que a Turquia cumpra 
os critérios de Copenhaga e a totalidade 
das suas obrigações contratuais para com 
todos os Estados-Membros, 
nomeadamente o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação CE-Turquia em 
relação à República de Chipre; continua, 
no entanto, empenhado no diálogo 
democrático com a Turquia; solicita à 
Comissão que, durante a suspensão formal 
das negociações, utilize todos os fundos 
disponíveis ao abrigo do IPA II e do futuro 
IPA III para apoiar, através de uma dotação 
específica gerida diretamente pela União, a 
sociedade civil turca, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as 
plataformas de comunicação social para 
jornalistas;

Or. en

Alteração 175
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente
as negociações de adesão com a Turquia;
continua, no entanto, empenhado no 

13. Salienta que a contínua erosão da 
democracia na Turquia, acompanhada do 
estreitamento de relações com regimes 
autoritários e de antagonismos 
intermitentes com membros da UE e da 
NATO, representa o abandono das 
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diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades 
de contactos interpessoais, reforçar o 
diálogo académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

aspirações europeias pelo governo de 
Erdogan; insta a Comissão e os Estados-
Membros a suspenderem definitivamente 
os fundos de pré-adesão e a cessarem 
definitivamente as negociações relativas à
de adesão da Turquia à União;

Or. en

Alteração 176
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia;
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia a exercerem maior pressão 
sobre a Turquia para que este país 
cumpra os critérios de Copenhaga e as 
suas obrigações contratuais para com 
todos os Estados-Membros; continua 
empenhado no diálogo democrático com a 
Turquia e solicita à Comissão que utilize 
fundos disponíveis ao abrigo do IPA II e 
do futuro IPA III para apoiar, através de 
uma dotação específica gerida diretamente 
pela União, a sociedade civil turca, e para 
aumentar as oportunidades de contactos 
interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

Or. en
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Alteração 177
Bodil Valero, Ana Miranda, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
Gunnar Hökmark, Franc Bogovič

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Tendo em conta o que precede,
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
manterem as conversações de adesão 
congeladas até serem levadas a cabo 
reformas credíveis destinadas a alinhar o 
sistema jurídico e institucional turco com 
o acervo da União, nomeadamente no que 
respeita à proteção e à promoção dos 
princípios da democracia, dos direitos 
humanos e do Estado de direito; continua, 
no entanto, empenhado no diálogo 
democrático com a Turquia; solicita à 
Comissão que utilize todos os fundos 
disponíveis ao abrigo do IPA II e do futuro 
IPA III para apoiar, através de uma dotação 
específica gerida diretamente pela União, a 
sociedade civil turca, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as 
plataformas de comunicação social para 
jornalistas;

Or. en

Alteração 178
Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração
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13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 
estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta que as 
negociações de adesão foram a principal 
força motriz das amplas reformas na
Turquia que mudaram para melhor a vida 
quotidiana de milhões de turcos, a 
continuar com o processo de adesão; 
continua empenhado no diálogo 
democrático com a Turquia; solicita à 
Comissão que utilize todos os fundos
disponíveis ao abrigo do IPA II e do futuro 
IPA III para apoiar, através de uma dotação 
específica gerida diretamente pela União, a 
sociedade civil turca, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as 
plataformas de comunicação social para 
jornalistas;

Or. en

Alteração 179
Philippe Juvin

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a suspenderem formalmente 
as negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático com a Turquia; 
solicita à Comissão que, durante a 
suspensão formal das negociações, utilize 
todos os fundos disponíveis ao abrigo do 
IPA II e do futuro IPA III para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, e para aumentar as oportunidades de 
contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos 

13. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, tendo em conta o que precede e 
em conformidade com o Quadro de 
Negociação, a porem termo às negociações 
de adesão com a Turquia; continua, no 
entanto, empenhado no diálogo 
democrático com a Turquia; solicita à 
Comissão que utilize todos os fundos 
disponíveis ao abrigo do IPA II e do futuro 
IPA III para apoiar, através de uma dotação 
específica gerida diretamente pela União, a 
sociedade civil turca, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as 
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estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas;

plataformas de comunicação social para 
jornalistas;

Or. fr

Alteração 180
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma 
forte motivação para empreender 
reformas na Turquia, registou-se uma 
regressão acentuada nos domínios do 
Estado de direito e dos direitos humanos 
nos últimos anos; recorda que o 
Parlamento solicitou reiteradamente a 
abertura do Capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa 
altura em que o Governo turco se 
comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que 
os instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

14. Observa que, na Turquia, tem-se 
vindo a registar uma regressão acentuada 
nos domínios do Estado de direito e dos 
direitos humanos nos últimos anos;

Or. en

Alteração 181
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração
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14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma 
forte motivação para empreender 
reformas na Turquia, registou-se uma 
regressão acentuada nos domínios do 
Estado de direito e dos direitos humanos 
nos últimos anos; recorda que o 
Parlamento solicitou reiteradamente a 
abertura do Capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa 
altura em que o Governo turco se 
comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que os 
instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

14. Observa que se registou uma 
regressão acentuada nos domínios do 
Estado de direito e dos direitos humanos 
nos últimos anos e reitera os seus apelos 
ao Governo turco para que realize
reformas profundas;

Or. en

Alteração 182
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Nikos Androulakis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma 
forte motivação para empreender 
reformas na Turquia, registou-se uma 
regressão acentuada nos domínios do 
Estado de direito e dos direitos humanos 
nos últimos anos; recorda que o 
Parlamento solicitou reiteradamente a 
abertura do Capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa 
altura em que o Governo turco se 
comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que os 
instrumentos de adesão não possam ser 

14. Observa que se registou uma 
regressão acentuada nos domínios do 
Estado de direito e dos direitos humanos 
nos últimos anos e reitera os seus apelos 
ao Governo turco para que realize
reformas profundas;
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utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

Or. en

Alteração 183
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; recorda que o Parlamento solicitou 
reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa 
altura em que o Governo turco se 
comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que 
os instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos;

Or. en

Alteração 184
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
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motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; recorda que o Parlamento solicitou 
reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa altura 
em que o Governo turco se comprometeu a 
realizar reformas profundas; lamenta 
profundamente que os instrumentos de 
adesão não possam ser utilizados em toda a 
sua extensão devido a um bloqueio 
permanente por parte do Conselho;

motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; recorda que o Parlamento Europeu
solicitou reiteradamente a abertura do 
Capítulo 23 relativo ao sistema judicial e 
aos direitos fundamentais e do Capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança 
numa altura em que o Governo turco se 
comprometeu a realizar reformas 
profundas e a normalizar as suas relações 
judiciais, jurídicas, políticas e 
diplomáticas com todos os Estados-
Membros; lamenta profundamente que os 
instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

Or. en

Alteração 185
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Arnaud Danjean, Esther de 
Lange, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; recorda que o Parlamento solicitou 
reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa 
altura em que o Governo turco se 
comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que 
os instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma considerável 
regressão nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; nota que a Turquia tem vindo a 
afastar-se cada vez mais da UE; lamenta 
profundamente a retórica antieuropeia do 
Presidente turco, que ensombrou as 
relações mútuas e conduziu ao atual 
impasse em qualquer processo de 
negociação;
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um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

Or. en

Alteração 186
Philippe Juvin

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; recorda que o Parlamento solicitou 
reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa altura 
em que o Governo turco se comprometeu a 
realizar reformas profundas; lamenta 
profundamente que os instrumentos de 
adesão não possam ser utilizados em toda
a sua extensão devido a um bloqueio 
permanente por parte do Conselho;

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; recorda que o Parlamento solicitou 
reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa altura
em que o Governo turco se comprometeu a 
realizar reformas profundas;

Or. fr

Alteração 187
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 



PE632.131v01-00 24/114 AM\1172467PT.docx

PT

Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; recorda que o Parlamento solicitou 
reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa altura 
em que o Governo turco se comprometeu a 
realizar reformas profundas; lamenta 
profundamente que os instrumentos de 
adesão não possam ser utilizados em toda a 
sua extensão devido a um bloqueio 
permanente por parte do Conselho;

Turquia, registou-se uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; reitera a sua apreensão face à 
anunciada intenção de reintroduzir a 
pena de morte na Turquia; recorda que o 
Parlamento solicitou reiteradamente a 
abertura do Capítulo 23 relativo ao sistema 
judicial e aos direitos fundamentais e do 
Capítulo 24 relativo à justiça, liberdade e 
segurança numa altura em que o Governo 
turco se comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que os 
instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

Or. en

Alteração 188
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma 
forte motivação para empreender 
reformas na Turquia, registou-se uma 
regressão acentuada nos domínios do 
Estado de direito e dos direitos humanos 
nos últimos anos; recorda que o 
Parlamento solicitou reiteradamente a 
abertura do Capítulo 23 relativo ao sistema 
judicial e aos direitos fundamentais e do 
Capítulo 24 relativo à justiça, liberdade e 
segurança numa altura em que o Governo 
turco se comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que os 
instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

14. Observa que se registou uma 
regressão acentuada nos domínios do 
Estado de direito e dos direitos humanos 
nos últimos anos; recorda que o 
Parlamento solicitou reiteradamente a 
abertura do Capítulo 23 relativo ao sistema 
judicial e aos direitos fundamentais e do 
Capítulo 24 relativo à justiça, liberdade e 
segurança numa altura em que o Governo 
turco se comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que os 
instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;
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Or. fr

Alteração 189
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Lamenta a ineficácia do Gabinete 
do Provedor de Justiça, fundado em 2012 
na Turquia, que, apesar dos muitos 
pedidos recebidos ao longo dos anos, não 
fez sentir a sua influência junto do 
público e se inibiu de criticar o governo, 
mesmo perante graves acusações de 
corrupção formuladas contra importantes 
membros do Governo turco; conclui que, 
na Turquia atual, o Gabinete do Provedor 
de Justiça, cujas recomendações não são 
vinculativas, mais não é do que uma 
fachada;

Or. en

Alteração 190
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Salienta que a Turquia é membro 
do Conselho da Europa e está obrigada a 
respeitar os compromissos que advêm 
dessa condição; sublinha que, em 2017, a 
Turquia foi o país com mais pedidos para 
o Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos (TEDH) e com mais processos 
neste Tribunal; exorta a Turquia a 
cumprir e aplicar as decisões do TEDH e 
a respeitar os compromissos que lhe 
incumbem por força do Conselho da 
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Europa, bem como a levar a cabo 
mudanças e reformas constitucionais e 
judiciais em cooperação com a Comissão 
de Veneza;

Or. en

Alteração 191
Javi López

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Observa que as relações entre a 
Turquia e a UE devem ser redefinidas em 
termos de uma parceria efetiva que 
permita superar o atual círculo vicioso de 
descontentamento entre a Turquia e a UE 
e encetar uma cooperação bem-sucedida e 
que contribua para o alinhamento da 
Turquia com o acervo da União: nesse 
sentido, a cooperação em matéria de 
migração e de refugiado, a liberalização 
dos vistos e a modernização da União 
Aduaneira são domínios em que é possível 
realizar alguns progressos e em que as 
relações têm regras estabelecidas;

Or. en

Alteração 192
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, Nikos 
Androulakis, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Insta o Conselho Europeu a impor 
um embargo da UE à venda de armas à 
Turquia em resposta à política externa 
expansionista e repressiva deste país;
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Or. en

Alteração 193
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-B. Espera que o processo de 
negociações de adesão seja substituído 
por um novo compromisso político entre a 
UE e a Turquia em matéria de 
cooperação económica, incluindo 
questões como o aprofundamento da 
União Aduaneira, mas também desafios 
geopolíticos comuns, como, por exemplo, 
a guerra civil em curso na Síria e a luta 
contra o EI, bem como questões 
relacionadas com os refugiados e a 
migração; salienta que as novas relações 
entre a UE e a Turquia devem basear-se 
em disposições relativas à 
condicionalidade em matéria de respeito 
pela democracia, pelo Estado de Direito e 
pelos direitos fundamentais, mas também 
visar o reforço dos contactos entre as 
pessoas, tais como o intercâmbio de 
estudantes, a cooperação científica e 
universitária e a liberalização do regime 
de vistos;

Or. en

Alteração 194
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 

Suprimido
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melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia 
é um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em 
matéria de reformas democráticas; 
considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; insta a Comissão a 
iniciar o trabalho preparatório para a 
modernização da União Aduaneira, logo 
que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo 
reformas importantes;

Or. en

Alteração 195
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 

15. Exige que a questão da União 
Aduaneira seja abordada unicamente em 
termos económicos e tendo em vista, 
exclusivamente, as suas potenciais 
vantagens económicas para os Estados-
Membros da União Europeia;
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que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia 
é um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em 
matéria de reformas democráticas; 
considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; insta a Comissão a 
iniciar o trabalho preparatório para a 
modernização da União Aduaneira, logo 
que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo 
reformas importantes;

Or. fr

Alteração 196
Angel Dzhambazki

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 

15. Destaca a importância da União 
Aduaneira de 1995 entre a UE e a Turquia 
e recorda que dois terços do investimento 
direto estrangeiro (IDE) na Turquia 
provêm dos Estados-Membros da UE e que 
a Turquia é um importante mercado de 
crescimento para a UE;
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proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos
concretos por parte da Turquia em 
matéria de reformas democráticas; 
considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; insta a Comissão a 
iniciar o trabalho preparatório para a 
modernização da União Aduaneira, logo 
que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo 
reformas importantes;

Or. en

Alteração 197
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 

15. Salienta que a modernização da 
União Aduaneira reforçará ainda mais os 
já sólidos laços económicos que unem a 
Turquia e a União Europeia, mantendo a 
ancoragem económica da Turquia à UE;
considera que deveríamos iniciar as 
negociações relativas à melhoria da União 
Aduaneira de 1995 entre a UE e a Turquia, 
a fim de incluir domínios relevantes como 
a agricultura, os serviços e os contratos 
públicos, que atualmente não são 
abrangidos, e de corrigir as atuais 
deficiências; recorda que a União é o 
principal parceiro comercial da Turquia e 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
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seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo 
reformas importantes;

um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria benefícios concretos para 
os cidadãos turcos e dos Estados-
Membros da União e constitui uma 
oportunidade valiosa para a 
condicionalidade democrática, um efeito de 
alavanca positivo e a possibilidade de 
elaborar um roteiro em que a modernização 
da união aduaneira seria acompanhada de 
compromissos concretos por parte da 
Turquia em matéria de reformas 
democráticas; considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre o 
desenvolvimento sustentável, as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; sublinha que a União 
Aduaneira requer que a Turquia alinhe 
mais a sua legislação com o acervo 
comunitário e convida a Turquia a 
empreender importantes reformas; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira;

Or. en

Alteração 198
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
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para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas, no pleno 
respeito dos acordos pertinentes e do 
ordenamento jurídico da UE e dos seus 
Estados-Membros; considera, além disso, 
que a modernização da União Aduaneira 
poderia constituir uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar os trabalhos 
preparatórios para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade para 
levar a cabo reformas importantes e 
cumpra todas as obrigações decorrentes 
da atual União Aduaneira entre a 
Turquia e a UE, incluindo o Protocolo 
Adicional sobre a República de Chipre;

Or. en

Alteração 199
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Manolis Kefalogiannis, Andrejs 
Mamikins

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 

15. Salienta que uma condição prévia 
essencial à modernização da União 
Aduaneira é que a Turquia proceda à 
aplicação plena, eficaz e não 
discriminatória da atual União Aduaneira 
em relação a todos os Estados-Membros, 
incluindo a República de Chipre; 
considera, além disso, que a modernização 
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estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia 
é um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em 
matéria de reformas democráticas; 
considera, além disso, que a modernização 
da União Aduaneira constituiria uma 
importante oportunidade para o diálogo 
político sobre as alterações climáticas, bem 
como sobre os direitos laborais na Turquia; 
insta a Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade 
para levar a cabo reformas importantes;

da União Aduaneira poderia constituir
uma importante oportunidade para o 
diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; recorda que os 
acordos comerciais da União devem 
sempre observar os princípios da UE em 
matéria de direitos humanos, democracia 
e Estado de direito;

Or. en

Alteração 200
Javi López

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 

15. Insta à modernização e melhoria da 
União Aduaneira de 1995 entre a UE e a 
Turquia, dado tratar-se de uma relação 
com base em regras estabelecidas, capaz 
de ancorar a perspetiva europeia e de 
constituir um incentivo para reformas;
sublinha que a Turquia é o quinto maior 
parceiro comercial da UE, que, por seu 
turno, é o principal parceiro comercial da 
Turquia; duas em cada três mercadorias 
comercializadas pela Turquia provêm ou 
destinam-se à União e mais de 70 % do 
investimento direto estrangeiro na 
Turquia é originária da UE; insta à 
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efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

inclusão de domínios relevantes como a 
agricultura, os serviços e os contratos 
públicos, que atualmente não são 
abrangidos; recorda que dois terços do 
investimento direto estrangeiro (IDE) na 
Turquia provêm dos Estados-Membros da 
UE e que a Turquia é um importante 
mercado de crescimento para a UE; 
considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

Or. en

Alteração 201
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 

15. Recorda a necessidade de a 
Turquia aplicar plenamente e de forma 
não discriminatória a atual União 
Aduaneira em relação a todos os Estados-
Membros e considera que, depois disso,
poderá ser levada a cabo uma eventual
modernização e melhoria da União 
Aduaneira de 1995 entre a UE e a Turquia, 



AM\1172467PT.docx 35/114 PE632.131v01-00

PT

estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em 
matéria de reformas democráticas;
considera, além disso, que a modernização 
da União Aduaneira constituiria uma 
importante oportunidade para o diálogo 
político sobre as alterações climáticas, bem 
como sobre os direitos laborais na Turquia; 
insta a Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade 
para levar a cabo reformas importantes;

a fim de incluir domínios relevantes como 
a agricultura, os serviços e os contratos 
públicos, que atualmente não são 
abrangidos; recorda que dois terços do 
investimento direto estrangeiro (IDE) na 
Turquia provêm dos Estados-Membros da 
UE e que a Turquia é um importante 
mercado de crescimento para a UE; 
considera, além disso, que a modernização 
da União Aduaneira poderia constituir
uma importante oportunidade para o 
diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia;

Or. en

Alteração 202
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
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efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas, respeito das 
normas em matéria de direitos humanos, 
espaço aberto para a sociedade civil e 
ambiente favorável aos defensores dos 
direitos humanos; considera, além disso, 
que a modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre as alterações
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; insta a Comissão a 
iniciar o trabalho preparatório para a 
modernização da União Aduaneira, logo 
que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

Or. en

Alteração 203
Soraya Post, Julie Ward

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
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que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas, respeito das 
normas em matéria de direitos humanos, 
espaço aberto para a sociedade civil e 
ambiente favorável aos defensores dos 
direitos humanos; considera, além disso, 
que a modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; insta a Comissão a 
iniciar o trabalho preparatório para a 
modernização da União Aduaneira, logo 
que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

Or. en

Alteração 204
Philippe Juvin

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
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concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco obtenha 
resultados tangíveis na sequência das
reformas empreendidas a favor do Estado 
de direito;

Or. fr

Alteração 205
Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lefteris Christoforou

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas, Estado de 
direito e boas relações de vizinhança; 
considera, além disso, que a modernização 
da União Aduaneira constituiria uma 
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as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade 
para levar a cabo reformas importantes;

importante oportunidade para o diálogo 
político sobre as alterações climáticas, bem 
como sobre os direitos laborais na Turquia;

Or. en

Alteração 206
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Arnaud Danjean, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira,
logo que o Governo turco manifeste a sua 

15. Toma nota da decisão do Conselho 
no sentido de não prever novos trabalhos 
com vista à modernização da União 
Aduaneira entre a UE e a Turquia; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; sublinha que a
União Aduaneira apenas pode realizar o 
seu pleno potencial quando a Turquia 
aplicar o Protocolo Adicional em relação 
a todos os Estados-Membros; espera que a 
Comissão não avance com trabalho 
preparatório para a modernização da União 
Aduaneira enquanto o Governo turco não 
manifestar a sua disponibilidade para levar 
a cabo reformas importantes; exorta a 
Comissão a incluir em qualquer potencial 
futura modernização da União Aduaneira 
uma cláusula sobre direitos humanos e 
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disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

liberdades fundamentais que transforme 
os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais numa condicionalidade 
incontornável;

Or. en

Alteração 207
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

15. Considera que deve ser congelada 
a modernização e melhoria da União 
Aduaneira de 1995 entre a UE e a Turquia
enquanto persistirem na Turquia graves 
violações dos direitos fundamentais e do 
Estado de direito, e recorda que dois terços 
do investimento direto estrangeiro (IDE) na 
Turquia provêm dos Estados-Membros da 
UE e que a Turquia é um importante 
mercado de crescimento para a UE;
considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco empreenda
reformas importantes;

Or. fr
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Alteração 208
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade 
para levar a cabo reformas importantes;

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas, Estado de 
direito e boas relações de vizinhança; 
considera, além disso, que a modernização 
da União Aduaneira constituiria uma 
importante oportunidade para o diálogo 
político sobre as alterações climáticas, bem 
como sobre os direitos laborais na Turquia;

Or. en

Alteração 209
Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em 
matéria de reformas democráticas; 
considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; insta a Comissão a 
iniciar o trabalho preparatório para a 
modernização da União Aduaneira, logo 
que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

15. Nota que a proposta da Comissão 
para a modernização e melhoria da União 
Aduaneira de 1995 entre a UE e a Turquia
inclui domínios relevantes como a 
agricultura, os serviços e os contratos 
públicos, que atualmente não são 
abrangidos; recorda que dois terços do 
investimento direto estrangeiro (IDE) na 
Turquia provêm dos Estados-Membros da 
UE e que a Turquia é um importante 
mercado de crescimento para a UE; insta a 
Comissão a não iniciar os trabalhos 
preparatórios para a modernização da 
União Aduaneira até o Governo turco 
manifestar a sua disponibilidade para levar 
a cabo reformas importantes nos domínios 
da democracia, dos direitos humanos e do 
Estado de direito; considera que o 
incentivo de uma modernização 
proporciona uma valiosa oportunidade 
para condicionalidade democrática ex 
ante; exorta a Comissão a incluir em 
qualquer futura União Aduaneira 
modernizada entre a Turquia e a UE uma 
cláusula de incumprimento vinculativa e 
executória em matéria de direitos 
humanos e liberdades fundamentais;

Or. en

Alteração 210
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração
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15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade 
para levar a cabo reformas importantes;

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta o 
Conselho e a Comissão a não iniciarem as 
negociações sobre o aperfeiçoamento da 
União Aduaneira entre a Turquia e a UE 
enquanto a Turquia não cumprir as 
normas da UE em matéria de direitos 
humanos e liberdades fundamentais;

Or. en

Alteração 211
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
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domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia 
é um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade 
para levar a cabo reformas importantes;

domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; considera 
que a modernização pode ser contemplada, 
desde que, previamente, a Turquia 
cumpra, plena e indiscriminadamente, as 
obrigações que lhe incumbem por força 
do atual Acordo de União Aduaneira 
entre a Turquia e a UE; nessas condições, 
a sua modernizações poderia 
proporcionar uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas que reforçassem 
o pleno cumprimento dos critérios de 
Copenhaga; considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia;

Or. en

Alteração 212
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 

15. Considera, por conseguinte, que 
deve ser deixada aberta uma porta à 
modernização e melhoria da União 
Aduaneira de 1995 entre a UE e a Turquia, 
a fim de incluir domínios relevantes como 
a agricultura, os serviços e os contratos 
públicos, que atualmente não são 
abrangidos; recorda que dois terços do 
investimento direto estrangeiro (IDE) na 
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Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

Turquia provêm dos Estados-Membros da 
UE e que a Turquia é um importante 
mercado de crescimento para a UE; 
considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

Or. en

Alteração 213
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 

15. Recorda que dois terços do 
investimento direto estrangeiro (IDE) na 
Turquia provêm dos Estados-Membros da 
UE e que a Turquia é um importante 
mercado de crescimento para a UE; 
considera que deve ser deixada aberta 
uma porta à modernização e melhoria da 
União Aduaneira de 1995 entre a UE e a
Turquia, a fim de incluir domínios 
relevantes como a agricultura, os serviços 
e os contratos públicos, que atualmente 
não são abrangidos, mas salienta que esse 
reforço deve inscrever-se no âmbito de 
uma vontade comum das partes de 
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efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em 
matéria de reformas democráticas; 
considera, além disso, que a modernização 
da União Aduaneira constituiria uma 
importante oportunidade para o diálogo 
político sobre as alterações climáticas, bem 
como sobre os direitos laborais na Turquia; 
insta a Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da 
União Aduaneira, logo que o Governo 
turco manifeste a sua disponibilidade 
para levar a cabo reformas importantes;

partilharem o conjunto de valores e 
princípios estabelecidos nos tratados 
fundadores da UE, nomeadamente na 
Carta dos Direitos Fundamentais; 
considera, além disso, que a modernização 
da União Aduaneira poderia constituir
uma importante oportunidade para o 
diálogo político sobre as alterações 
climáticas, bem como sobre os direitos 
laborais na Turquia; salienta que são 
necessárias melhorias significativas no 
domínio do Estado de direito e do respeito 
dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais na Turquia antes que a 
modernização da União Aduaneira possa 
ser considerada uma opção viável;

Or. en

Alteração 214
Georgios Epitideios

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 

15. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, os 
serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que dois terços do investimento direto 
estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é 
um importante mercado de crescimento 
para a UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas; considera, além 
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disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco manifeste a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

disso, que a modernização da União 
Aduaneira constituiria uma importante 
oportunidade para o diálogo político sobre 
as alterações climáticas, bem como sobre 
os direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco comprove a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes;

Or. el

Alteração 215
Bodil Valero, Ana Miranda, Jordi Solé, Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Exorta o Governo turco a 
suspender os seus planos de construção 
da central nuclear de Akkuyu; assinala 
que Akkuyu se situa numa região 
propensa a fortes tremores de terra, o que 
representa uma ameaça importante, não 
só para a Turquia, mas também para a 
região do Mediterrâneo; solicita, neste 
sentido, que o Governo turco adira à 
Convenção de Espoo, que obriga as partes 
a trocarem informações e a procederem a 
consultas mútuas relativamente a grandes 
projetos em fase de apreciação suscetíveis 
de ter importantes efeitos adversos 
ambientais transfronteiras; solicita, para 
este efeito, ao Governo turco que envolva 
ou, pelo menos, consulte os governos dos 
países vizinhos relativamente a quaisquer 
novos desenvolvimentos do projeto de 
Akkuyu;

Or. en
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Alteração 216
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Está preocupado com a flutuação 
da moeda turca observada desde o verão e 
que causa instabilidade aos seus 
cidadãos; receia que o confisco de ativos 
de milhares de empresas e de pessoas 
singulares - que ascendem a dezenas de 
milhares de milhões de dólares - na 
sequência de acusações de pertença ao 
movimento Gülen constitua uma violação 
da economia de mercado livre e esteja a 
ameaçar a eficácia geral da economia, 
além de tornar mais complexa a gestão de 
riscos das empresas que pretendem 
investir na Turquia;

Or. en

Alteração 217
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Reitera o seu apelo à Turquia para 
que cumpra a sua obrigação de aplicar de 
forma plena e não discriminatória o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação CE-Turquia em relação a 
todos os Estados-Membros, incluindo a 
República de Chipre; lamenta que a 
Turquia ainda não tenha registado 
progressos no sentido da normalização 
das suas relações com a República de 
Chipre; reitera que o reconhecimento de 
todos os Estados-Membros constitui uma 
componente necessária do processo de 
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adesão e apela a que sejam realizados 
progressos o mais rapidamente possível;

Or. en

Alteração 218
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 
Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar de 
forma plena e não discriminatória o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação CE-Turquia em relação a 
todos os Estados-Membros, em particular 
a República de Chipre; reitera que a 
recusa da Turquia em normalizar as suas 
relações com todos os Estados-Membros 
da UE começou a ter repercussões 
negativas nas relações com a UE, 
inclusive no processo de adesão;

Or. en

Alteração 219
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Apesar de a Turquia ser 
considerada um parceiro comercial 
estratégico e um importante mercado de 
crescimento para a UE e de dois terços do 
investimento direto estrangeiro (IDE) na 
Turquia provirem dos Estados-Membros 
da UE, não considera necessário iniciar 
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os trabalhos preparatórios para a 
modernização da União Aduaneira;

Or. en

Alteração 220
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Congratula-se com os progressos 
realizados na construção do gasoduto 
Turkish Stream, que, através da Turquia, 
fornece gás russo a consumidores dos 
Estados-Membros da UE; sublinha a 
importância do projeto do gasoduto para 
a segurança energética e para a 
diversificação das fontes de 
aprovisionamento; manifesta séria 
preocupação pelas ameaças e chantagens 
dirigidas por atores não europeus a 
Estados-Membros da UE em relação à 
sua soberania e ao seu direito de escolher 
os seus fornecedores de energia;

Or. en

Alteração 221
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 15-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Apela a uma maior cooperação e 
coordenação entre a UE, os seus Estados-
Membros e a Turquia para beneficiarem 
dos projetos de infraestruturas no âmbito 
da iniciativa «Uma Cintura, Uma Rota»;

Or. en
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Alteração 222
Javi López

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; lamenta as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; está seriamente preocupado 
com as condições de trabalho dos 
trabalhadores durante a construção do novo 
aeroporto de Istambul, uma vez que, 
alegadamente, 38 trabalhadores morreram 
em acidentes relacionados com o trabalho 
desde o início da construção, em maio 
de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um 
líder sindical, se encontram atualmente 
detidas por protestarem contra as más 
condições de trabalho; insta as autoridades 
turcas a consultarem estreitamente os 
sindicatos pertinentes quanto à questão da 
proteção necessária para os trabalhadores 
nas instalações, a realizarem uma 
investigação exaustiva sobre as mortes e os 
feridos e a permitirem o diálogo sem 
entraves entre os sindicatos e os 
trabalhadores;

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; lamenta as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; está seriamente preocupado 
com as condições de trabalho dos 
trabalhadores durante a construção do novo 
aeroporto de Istambul, uma vez que, 
alegadamente, 38 trabalhadores morreram 
em acidentes relacionados com o trabalho 
desde o início da construção, em maio 
de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um 
líder sindical, se encontram atualmente 
detidas por protestarem contra as más 
condições de trabalho; insta as autoridades 
turcas a consultarem estreitamente os 
sindicatos pertinentes quanto à questão da 
proteção necessária para os trabalhadores 
nas instalações, a realizarem uma 
investigação exaustiva sobre as mortes e os 
feridos e a permitirem o diálogo sem 
entraves entre os sindicatos e os 
trabalhadores; manifesta preocupação em 
relação ao trabalho infantil, 
nomeadamente em setores como a 
agricultura e o trabalho estival; destaca 
os esforços envidados pelo Governo turco 
para permitir que pessoas que beneficiam 
de proteção temporária tenham o direito 
de trabalhar na Turquia com uma 
autorização adequada; observa que foram 
emitidas mais de 20 000 autorizações de 
trabalho para cidadãos sírios que preveem 
determinadas condições em matéria de 
salário mínimo e segurança social; 



PE632.131v01-00 52/114 AM\1172467PT.docx

PT

salienta que, apesar destes esforços e 
devido às restrições, muitos sírios 
continuam a trabalhar sem autorização 
em muitos setores e províncias diferentes; 
sublinha que a língua continua a 
constituir um dos maiores obstáculos para 
os trabalhadores sírios;

Or. en

Alteração 223
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; lamenta as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; está seriamente preocupado 
com as condições de trabalho dos 
trabalhadores durante a construção do novo 
aeroporto de Istambul, uma vez que, 
alegadamente, 38 trabalhadores morreram 
em acidentes relacionados com o trabalho 
desde o início da construção, em maio 
de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um 
líder sindical, se encontram atualmente 
detidas por protestarem contra as más 
condições de trabalho; insta as autoridades 
turcas a consultarem estreitamente os 
sindicatos pertinentes quanto à questão da 
proteção necessária para os trabalhadores 
nas instalações, a realizarem uma 
investigação exaustiva sobre as mortes e os 
feridos e a permitirem o diálogo sem 
entraves entre os sindicatos e os 
trabalhadores;

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; lamenta as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; manifesta a sua profunda 
preocupação pelo encerramento forçado 
dos sindicatos após a tentativa de golpe de 
Estado em 2016; critica vivamente as 
decisões que aceitam o facto de ser 
membro de um sindicato como prova 
criminal em processos judiciais; 
considera que essas decisões só agravam 
o estatuto dos sindicatos no país; está 
seriamente preocupado com as condições 
de trabalho dos trabalhadores durante a 
construção do novo aeroporto de Istambul, 
uma vez que, alegadamente, 
38 trabalhadores morreram em acidentes 
relacionados com o trabalho desde o início 
da construção, em maio de 2015, e que 
31 pessoas, incluindo um líder sindical, se 
encontram atualmente detidas por 
protestarem contra as más condições de 
trabalho; insta as autoridades turcas a 
consultarem estreitamente os sindicatos 



AM\1172467PT.docx 53/114 PE632.131v01-00

PT

pertinentes quanto à questão da proteção 
necessária para os trabalhadores nas 
instalações, a realizarem uma investigação 
exaustiva sobre as mortes e os feridos e a 
permitirem o diálogo sem entraves entre os 
sindicatos e os trabalhadores;

Or. en

Alteração 224
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; lamenta as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; está seriamente preocupado 
com as condições de trabalho dos 
trabalhadores durante a construção do novo 
aeroporto de Istambul, uma vez que, 
alegadamente, 38 trabalhadores morreram 
em acidentes relacionados com o trabalho 
desde o início da construção, em maio 
de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um 
líder sindical, se encontram atualmente 
detidas por protestarem contra as más 
condições de trabalho; insta as autoridades 
turcas a consultarem estreitamente os 
sindicatos pertinentes quanto à questão da 
proteção necessária para os trabalhadores
nas instalações, a realizarem uma 
investigação exaustiva sobre as mortes e os 
feridos e a permitirem o diálogo sem 
entraves entre os sindicatos e os 
trabalhadores;

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; lamenta as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; está seriamente preocupado 
com as condições de trabalho dos 
trabalhadores durante a construção do novo 
aeroporto de Istambul, uma vez que, 
alegadamente, 38 trabalhadores morreram 
em acidentes relacionados com o trabalho 
desde o início da construção, em maio 
de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um 
líder sindical, se encontram atualmente 
detidas por protestarem contra as más 
condições de trabalho e os salários baixos 
e pagos com irregularidade; insta as 
autoridades turcas a consultarem 
estreitamente os sindicatos pertinentes 
quanto à questão da proteção necessária 
para os trabalhadores nas instalações, a 
realizarem uma investigação exaustiva 
sobre as mortes e os feridos e a permitirem 
o diálogo sem entraves entre os sindicatos 
e os trabalhadores;

Or. en
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Alteração 225
Bodil Valero, Ana Miranda, Jordi Solé, Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; lamenta as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; está seriamente preocupado 
com as condições de trabalho dos 
trabalhadores durante a construção do novo 
aeroporto de Istambul, uma vez que, 
alegadamente, 38 trabalhadores morreram 
em acidentes relacionados com o trabalho 
desde o início da construção, em maio 
de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um 
líder sindical, se encontram atualmente 
detidas por protestarem contra as más 
condições de trabalho; insta as autoridades 
turcas a consultarem estreitamente os 
sindicatos pertinentes quanto à questão da 
proteção necessária para os trabalhadores 
nas instalações, a realizarem uma 
investigação exaustiva sobre as mortes e os 
feridos e a permitirem o diálogo sem 
entraves entre os sindicatos e os 
trabalhadores;

16. Salienta que a liberdade sindical e o 
diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
pluralista; condena as lacunas legislativas 
em matéria de direitos laborais e sindicais e 
salienta que o direito de organização, o 
direito à negociação coletiva e o direito à 
greve são direitos fundamentais dos 
trabalhadores; está seriamente preocupado 
com as condições de trabalho dos 
trabalhadores durante a construção do novo 
aeroporto de Istambul, uma vez que, 
alegadamente, 38 trabalhadores morreram 
em acidentes relacionados com o trabalho 
desde o início da construção, em maio 
de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um 
líder sindical, se encontram atualmente 
detidas por protestarem contra as más 
condições de trabalho; insta as autoridades 
turcas a consultarem estreitamente os 
sindicatos pertinentes quanto à questão da 
proteção necessária para os trabalhadores 
nas instalações, a realizarem uma 
investigação exaustiva sobre as mortes e os 
feridos e a permitirem o diálogo sem 
entraves entre os sindicatos e os 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 226
Javi López

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

16-A. Insta a Turquia a proteger os 
direitos dos grupos mais vulneráveis e das 
pessoas pertencentes a minorias; 
manifesta profunda apreensão quanto à 
violência baseada no género, à 
discriminação, aos discursos de ódio 
contra as minorias, aos crimes de ódio e 
às violações dos direitos humanos das 
pessoas LGBTI; incentiva as autoridades 
a abordarem os principais obstáculos à 
inclusão social da população de etnia 
cigana; embora tenha sido o primeiro país 
a ratificar, em 2014, a Convenção do 
Conselho da Europa para a Prevenção e o 
Combate à Violência Contra as Mulheres 
(Convenção de Istambul), a Turquia 
ainda não adotou a sua legislação, mas 
adotou um plano de ação para 2016-2020 
e iniciou a sensibilização sobre este tema;

Or. en

Alteração 227
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e 
que a liberalização dos vistos será possível 

Suprimido
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quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

Or. fr

Alteração 228
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e 
que a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 229
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 

Suprimido
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nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e 
que a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

Or. en

Alteração 230
Angel Dzhambazki

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e 
que a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 231
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
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N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os
direitos e as liberdades fundamentais e 
que a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

17. Insta à manutenção do atual
regime de vistos;

Or. fr

Alteração 232
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente e de 
forma não discriminatória os 72 critérios 
identificados no roteiro para a liberalização 
do regime de vistos em relação a todos os 
Estados-Membros; salienta que a revisão 
da legislação da Turquia em matéria de luta 
contra o terrorismo é uma condição 
fundamental para garantir os direitos e as 
liberdades fundamentais e que a 
liberalização dos vistos poderá ser possível 
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quando todos os critérios forem plena e 
efetivamente satisfeitos, de forma não 
discriminatória, em relação a todos os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 233
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Ana Gomes, Nikos Androulakis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Insta o 
Governo turco a retirar declarações 
unilaterais e a cumprir plenamente e de 
forma não discriminatória os 72 critérios 
identificados no roteiro para a liberalização 
do regime de vistos em relação a todos os 
Estados-Membros; salienta que a revisão 
da legislação da Turquia em matéria de luta 
contra o terrorismo é uma condição 
fundamental para garantir os direitos e as 
liberdades fundamentais e que a 
liberalização dos vistos poderá ser possível 
quando todos os critérios forem plena e 
efetivamente satisfeitos, de forma não 
discriminatória, em relação a todos os 
Estados-Membros, incluindo a 
cooperação em questões de justiça e 
assuntos internos e o acesso não 
discriminatório dos cidadãos de todos os 
Estados-Membros da UE ao território 
turco;

Or. en
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Alteração 234
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e 
que a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

17. Opõe-se à concessão de isenção de 
vistos aos 75 milhões de cidadãos turcos, 
porquanto tal iria aumentar a migração e 
os problemas de segurança;

Or. en

Alteração 235
Javi López

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância e tem uma 
dimensão prática e simbólica para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
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direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais; 
saúda a quarta reunião do Grupo de Ação 
em matéria de Reforma e incentiva a 
Turquia a envidar os esforços necessários 
para cumprir os seis parâmetros 
restantes; sublinha que a liberalização dos 
vistos será possível quando todos os 
critérios forem satisfeitos;

Or. en

Alteração 236
Georgios Epitideios

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 72 
critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

17. Convida o Governo turco a cumprir 
plenamente os 72 critérios identificados no 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; salienta que a revisão da legislação 
da Turquia em matéria de luta contra o 
terrorismo é uma condição fundamental 
para garantir os direitos e as liberdades 
fundamentais e que a liberalização dos 
vistos será possível quando todos os 
critérios forem satisfeitos;

Or. el

Alteração 237
Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos, 
incluindo a sólida execução da estratégia 
de integração da população de etnia 
cigana e a elaboração, adoção e execução 
do plano de ação para a integração da 
população de etnia cigana 2019-2020 
conexo de forma inclusiva; salienta que a 
revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

Or. en

Alteração 238
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente e de 
forma não discriminatória os 72 critérios 
identificados no roteiro para a liberalização 
do regime de vistos em relação a todos os 
Estados-Membros, salienta que a revisão 
da legislação da Turquia em matéria de luta 
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direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

contra o terrorismo é uma condição 
fundamental para garantir os direitos e as 
liberdades fundamentais e que a 
liberalização dos vistos poderá ser possível 
quando todos os critérios forem plena e 
efetivamente satisfeitos, de forma não 
discriminatória, em relação a todos os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 239
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e 
que a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE, recorda que 
a liberalização dos vistos não deve ser 
lesiva dos direitos dos cidadãos turcos, 
nomeadamente daqueles que procuram 
obter asilo no território da União, e não 
pode estar subordinada a um controlo 
acrescido nas fronteiras ou à aplicação de 
acordos de readmissão, devendo antes 
constituir, em si mesma, um objetivo de 
concretização do direito universal à livre 
circulação;

Or. fr

Alteração 240
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

17. Continuará a apoiar o processo de 
liberalização dos vistos logo que sejam 
satisfeitas as condições estabelecidas;
observa que a liberalização dos vistos é de 
grande importância para os cidadãos 
turcos, em particular para estudantes, 
académicos, representantes de empresas e 
pessoas com laços familiares nos Estados-
Membros da UE; Convida o Governo turco 
a cumprir plenamente os 72 critérios 
identificados no roteiro para a liberalização 
do regime de vistos; salienta que a revisão 
da legislação da Turquia em matéria de luta 
contra o terrorismo é uma condição 
fundamental para garantir os direitos e as 
liberdades fundamentais e que a 
liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

Or. en

Alteração 241
Philippe Juvin

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais;
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Or. fr

Alteração 242
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 
Kouloglou

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem plena e 
efetivamente satisfeitos, de forma não 
discriminatória, em relação a todos os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 243
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 



PE632.131v01-00 66/114 AM\1172467PT.docx

PT

Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
satisfeitos;

Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais;

Or. en

Alteração 244
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem satisfeitos;

17. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; Convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais e que 
a liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios forem 
plenamente satisfeitos;

Or. en

Alteração 245
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

17-A. Salienta que a revisão da 
legislação da Turquia em matéria de luta 
contra o terrorismo é uma condição 
fundamental para garantir os direitos e as 
liberdades fundamentais; neste contexto, 
receia que a integração das medidas do 
estado de emergência na legislação 
ordinária permita a utilização destas 
medidas contra os opositores políticos;

Or. fr

Alteração 246
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Insta a Turquia a rever as 
definições latas de «terrorismo» e de 
«propaganda» em toda a legislação 
antiterrorismo e no Código Penal e a 
revogar a Lei n.º 7145 e as alterações 
recentes à Lei n.º 25772, bem como a 
alterar todas as disposições legislativas 
incompatíveis com o direito à liberdade de 
reunião e de associação;

Or. en

Alteração 247
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Solicita que se mantenha a 
obrigação de visto para a entrada de 
cidadãos turcos na União Europeia e 
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opõe-se a qualquer liberalização nesta 
matéria;

Or. en

Alteração 248
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Manifesta profunda preocupação 
pela ingerência dos serviços de 
informação turcos na Europa, 
nomeadamente junto da diáspora turca, e 
pelas fortes suspeitas da implicação dos 
serviços turcos no rapto ou tentativa de 
rapto de cidadãos turcos e no assassinato 
de Fidan Doğan, Sakine Cansiz e Leyla 
Söylemez na noite de 9 para 10 de janeiro 
de 2013, em Paris;

Or. fr

Alteração 249
Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lefteris Christoforou

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a
garantirem recursos financeiros adequados 

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; observa que 
o número de chegadas irregulares à 
União Europeia com origem na Turquia 
aumentou significativamente em 2018 em 
relação ao ano anterior; insta a Turquia a 
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para o apoio a longo prazo dos refugiados 
sírios na Turquia;

intensificar os esforços de patrulhamento 
e vigilância nas suas fronteiras 
ocidentais; salienta a importância da 
implementação plena e sustentada da 
Declaração UE-Turquia para pôr termo a 
este fluxo; exorta a Turquia a 
implementar de forma plena e sustentada 
o Acordo de Readmissão UE-Turquia e a 
relançar sem demora a aplicação do 
protocolo bilateral de readmissão com a 
Grécia; sublinha a importância de uma 
reinstalação em larga escala e insta a UE 
e os seus Estados-Membros a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

Or. en

Alteração 250
Javi López

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia; observa que os refugiados já 
não são «convidados temporários»; toma 
nota de que a incerteza dos sírios em 
relação ao futuro da sua proteção 
temporária requer a intensificação da 
coesão social; manifesta preocupação 
pelo facto de, nos últimos anos, as escolas 
se estarem a tornar locais de discursos e 
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práticas discriminatórias; saúda o 
discurso do Estado e da sociedade civil, da 
ajuda humanitária à integração, da 
assistência de emergência à resiliência;

Or. en

Alteração 251
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo 
Castaldo, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia; manifesta preocupação pelo 
facto de, no seu último relatório, de 13 de 
novembro de 2018, o Tribunal de Contas 
Europeu ter observado que as autoridades 
turcas se recusaram a partilhar com os 
auditores da UE informações detalhadas 
sobre a forma como foram gastos 
1 100 milhões de EUR concedidos pela 
UE à Turquia para ajudar os refugiados 
sírios e insta a Comissão a pressionar as 
autoridades turcas a disponibilizar os 
dados relativos aos beneficiários antes do 
pagamento da tranche seguinte da 
assistência, de acordo com a 
recomendação do Tribunal;

Or. en
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Alteração 252
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia; manifesta preocupação pelo 
facto de, segundo algumas informações, a 
fronteira com a Síria ter sido efetivamente 
fechada a requerentes de asilo e de 
algumas províncias terem suspendido o 
registo de recém-chegados, bem como por 
relatos de abusos, uso excessivo da força, 
expulsões, regressos e deportações de 
cidadãos sírios, em violação do princípio 
da não repulsão, e insta a Comissão 
Europeia a procurar obter informações e 
a divulgar publicamente abusos 
alegadamente cometidos;

Or. en

Alteração 253
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração
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18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia; manifesta preocupação pelo 
facto de, segundo algumas informações, a 
fronteira com a Síria ter sido efetivamente 
fechada a requerentes de asilo e de 
algumas províncias terem suspendido o 
registo de recém-chegados, bem como por 
relatos de abusos, uso excessivo da força, 
expulsões, regressos e deportações de 
cidadãos sírios, em violação do princípio 
da não repulsão, e insta a Comissão 
Europeia a procurar obter informações e 
a divulgar publicamente abusos 
alegadamente cometidos;

Or. en

Alteração 254
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta 
aos elementos da crise humanitária 
causados pela guerra na Síria; felicita as 
autoridades turcas pelo grande esforço 
humanitário e logístico que realizou para 
garantir abrigo a mais de 3 milhões de 
refugiados sírios; insta a UE e os seus 
Estados-Membros a apoiarem e a 
prestarem assistência à reinstalação 
regional e à eventual repatriação e a 
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apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

garantirem recursos financeiros adequados 
para o apoio dos refugiados sírios na 
Turquia; toma conhecimento do Relatório 
Especial de 2018 do Tribunal de Contas 
Europeu, que apela a uma maior eficácia 
na afetação e na distribuição do 
financiamento;

Or. en

Alteração 255
Georgios Epitideios

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE 
e os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a 
garantirem recursos financeiros 
adequados para o apoio a longo prazo dos 
refugiados sírios na Turquia;

18. Relembra o papel negativo
desempenhado pela Turquia na criação da
crise migratória ao canalizar migrantes 
ilegais para países da UE, tendo como 
objetivo indireto a instalação de 
muçulmanos nos Estados-Membros da 
UE;

Or. el

Alteração 256
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 

18. Considera que o Acordo UE-
Turquia é consequência direta da política 
de migração laxista da UE; os líderes 
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Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE 
e os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a 
garantirem recursos financeiros 
adequados para o apoio a longo prazo dos 
refugiados sírios na Turquia;

europeus prestaram - e continuam a 
prestar - insuficiente atenção às fronteiras 
europeias, tornando a Europa vulnerável 
à chantagem de Erdogan; considera que 
não pode ser enviado mais dinheiro para 
a Síria no âmbito do Mecanismo em 
Favor dos Refugiados na Turquia e que a 
UE e os Estados-Membros devem fazer 
tudo o que puderem para garantir que 
podem voltar a cuidar dos seus interesses, 
fechar todas as rotas de acesso à Europa e 
aplicar uma firme política de repulsão, de 
modo a deixarem de estar dependentes da 
Turquia;

Or. en

Alteração 257
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Miltiadis Kyrkos

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; exorta a 
Turquia a implementar de forma plena e 
sustentada o Acordo de Readmissão UE-
Turquia e a relançar sem demora a 
aplicação do protocolo bilateral de 
readmissão com a Grécia; insta a UE e os 
seus Estados-Membros a manterem a sua 
promessa relativamente a uma reinstalação 
em larga escala e a garantirem recursos 
financeiros adequados para o apoio a longo 
prazo dos refugiados sírios na Turquia;

Or. en
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Alteração 258
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE 
e os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a 
garantirem recursos financeiros 
adequados para o apoio a longo prazo dos 
refugiados sírios na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios;

Or. en

Alteração 259
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; reitera a 
sua apreensão sobre a legitimidade e o 
funcionamento da Declaração UE-
Turquia sobre Migração e as condições 
(políticas) em que a mesma foi emitida;
insta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem a sua promessa relativamente a 
uma reinstalação em larga escala e a 
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garantirem recursos financeiros adequados 
para o apoio a longo prazo dos refugiados 
sírios na Turquia;

Or. en

Alteração 260
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; observa que 
o número de chegadas à União Europeia 
com origem na Turquia aumentou 
significativamente em 2018 em relação ao 
ano anterior; insta a UE e os seus Estados-
Membros a manterem a sua promessa 
relativamente a uma reinstalação em larga 
escala e a garantirem recursos financeiros 
adequados para o apoio a longo prazo dos 
refugiados sírios na Turquia;

Or. en

Alteração 261
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 

18. Recorda o importante papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria, nomeadamente no apoio implícito a 
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Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

determinadas organizações islamistas e 
terroristas ativas na República Árabe da 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

Or. fr

Alteração 262
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE 
e os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a 
garantirem recursos financeiros 
adequados para o apoio a longo prazo dos 
refugiados sírios na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; toma nota 
da Declaração UE-Turquia de 18 de 
março de 2016;

Or. en

Alteração 263
Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa

Proposta de resolução
N.º 18
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Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

Or. fr

Alteração 264
Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Louva a Turquia pela negociação 
do memorando sobre Idlib; congratula-se 
com o papel desempenhado pela Turquia 
na resposta à crise humanitária causada 
pela guerra na Síria; considera que a 
população da Turquia tem demonstrado 
grande hospitalidade oferecendo abrigo a 
mais de 3 milhões de refugiados sírios; 
insta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem a sua promessa relativamente a 
uma reinstalação em larga escala e a 
garantirem recursos financeiros adequados 
para o apoio a longo prazo dos refugiados 
sírios na Turquia;

Or. en

Alteração 265
Victor Boştinaru
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem 
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a Turquia e a sua 
população têm demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
4 milhões de refugiados, incluindo 
3,5 milhões de refugiados sírios; insta a
UE e os seus Estados-Membros a 
manterem a sua promessa relativamente a 
uma reinstalação em larga escala e a 
garantirem recursos financeiros adequados 
para o apoio a longo prazo dos refugiados 
sírios na Turquia;

Or. en

Alteração 266
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a manterem a 
sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a
garantirem recursos financeiros adequados 
para o apoio a longo prazo dos refugiados 
sírios na Turquia;

18. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária causada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 
3 milhões de refugiados sírios; insta a UE e 
os seus Estados-Membros a garantirem
recursos financeiros adequados para o 
apoio a longo prazo dos refugiados sírios 
na Turquia;

Or. en
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Alteração 267
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Reitera a necessidade de se 
reforçarem as boas relações de 
vizinhança; insta a Turquia a redobrar 
esforços no sentido de solucionar questões 
bilaterais ainda em aberto, incluindo 
obrigações jurídicas não cumpridas e 
litígios que envolvem as fronteiras 
terrestres, marítimas e aéreas com os seus 
vizinhos mais próximos, em conformidade 
com as disposições da Carta das Nações 
Unidas e do direito internacional; solicita 
ao Governo turco que assine e ratifique a 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM); insta o 
Governo da Turquia a pôr cobro às 
violações recorrentes do espaço aéreo e 
das águas territoriais da Grécia, bem 
como aos voos de aeronaves militares 
turcas sobre as ilhas gregas; lamenta que 
a ameaça de «casus belli» declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca 
contra a Grécia ainda não tenha sido 
retirada;

Or. en

Alteração 268
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração
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18-A. Exorta o Governo turco a 
suspender os seus planos de construção 
da central nuclear de Akkuyu; assinala 
que Akkuyu se situa numa região 
propensa a fortes tremores de terra, o que 
representa uma verdadeira ameaça, não 
só para a Turquia como para a região do 
Mediterrâneo no seu conjunto; solicita, 
neste sentido, ao Governo turco que adira 
à Convenção de Espoo, que obriga as
partes a trocarem informações e a 
procederem a consultas mútuas 
relativamente a grandes projetos em fase 
de apreciação suscetíveis de terem 
importantes efeitos ambientais negativos 
transfronteiras; solicita ao Governo turco 
que envolva ou, pelo menos, consulte os 
governos dos países vizinhos, como a 
Grécia e Chipre, durante os próximos 
desenvolvimentos do projeto de Akkuyu;

Or. en

Alteração 269
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Exorta o Governo turco a cooperar 
com organizações internacionais 
pertinentes, nomeadamente o Conselho da 
Europa, a respeitar e a cumprir 
integralmente as obrigações jurídicas que 
assumiu em relação à proteção do 
património cultural e, em especial, a 
elaborar de boa-fé um inventário 
integrado do património cultural grego, 
arménio, assírio e outro destruído ou 
arruinado durante o último século; exorta 
a Turquia a prevenir e a combater o 
tráfico ilícito e a destruição deliberada de 
património cultural na Turquia e na parte 
ocupada de Chipre;
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Or. en

Alteração 270
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Salienta que é essencial prevenir a 
morte de migrantes no mar, através do 
desenvolvimento de vias de acesso legais e 
seguras para os migrantes e requerentes 
de asilo; condena o Plano de Ação 
Conjunto UE-Turquia sobre os 
refugiados e a gestão das migrações, que 
ignora totalmente a verdadeira situação 
dos migrantes e refugiados na Turquia e 
adota uma abordagem puramente 
repressiva; sublinha que a cooperação em 
matéria de migração não deve servir de 
moeda de troca, mas antes servir os 
interesses dos migrantes e dos requerentes 
de asilo e os seus direitos;

Or. fr

Alteração 271
Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Saúda os esforços da Turquia para 
encontrar soluções pacíficas para pôr 
termo à guerra civil na síria; congratula-
se com as declarações proferidas pelos 
dirigentes da Turquia, da Rússia e da 
Alemanha durante a Cimeira de Istambul 
de 27 de outubro de 2018, que apelavam a 
um cessar-fogo duradouro na Síria e à 
criação de uma comissão encarregada de 
redigir uma nova constituição para a 
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Síria; congratula-se igualmente com o 
facto de a Turquia, apesar de durante 
muito tempo ter apoiado os rebeldes que 
procuravam derrubar o Presidente 
Bashar al-Assad, ter mediado, em 
setembro de 2018, um acordo com a 
Rússia com vista à criação de uma zona 
desmilitarizada na região de Idlib, no 
noroeste;

Or. en

Alteração 272
Javi López

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Salienta que cerca de um milhão 
de crianças sírias estão em idade escolar, 
60 % das quais estão inscritas em escolas 
turcas e 40 % das quais não estão na 
escola, e que a integração destas crianças 
num sistema educativo constitui uma 
tarefa árdua e complexa, que requer 
infraestruturas, formação de pessoal e 
recursos financeiros; sublinha que o 
problema que estes alunos enfrentam é 
agravado pelo facto de não falarem turco; 
sublinha ainda que apenas 4 % dos sírios 
em idade de frequentar a universidade 
estão inscritos em universidades turcas;

Or. en

Alteração 273
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Observa que a UE e os EUA 
continuam a cooperar em questões de 
importância estratégica (militar) no 
âmbito da NATO; insta as autoridades 
turcas a retomarem a cooperação com 
Estados-Membros da UE no âmbito do 
programa rotativo de cooperação com 
países não membros da NATO; destaca o 
elevado número de generais turcos 
suspeitos de envolvimento na tentativa 
fracassada de golpe de Estado;

Or. en

Alteração 274
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Observa a importância, tanto para 
a UE como para os governos dos Estados-
Membros, de manter uma parceria e um 
diálogo estreitos com a Turquia; recorda 
que a Turquia é, desde há muito, membro 
da Aliança Atlântica, a par de vinte e dois 
aliados europeus que são igualmente 
Estados-Membros da UE, e situa-se numa 
posição geoestratégica fundamental para 
a manutenção da segurança regional e 
europeia;

Or. en

Alteração 275
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Liisa Jaakonsaari, Nikos Androulakis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta a Turquia a alinhar mais a 
sua política externa com a da UE, em 
conformidade com as disposições do 
quadro de negociação;

Or. en

Alteração 276
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Renate Sommer, Manolis 
Kefalogiannis, Theodoros Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta a Turquia a alinhar mais a 
sua política externa com a da UE, em 
conformidade com as disposições do 
quadro de negociação;

Or. en

Alteração 277
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta a Turquia a alinhar mais a 
sua política externa com a da UE, em 
conformidade com as disposições do 
quadro de negociação;

Or. en

Alteração 278
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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
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Exorta o Governo turco a 
suspender os seus planos de construção 
da central nuclear de Akkuyu; assinala 
que Akkuyu se situa numa região 
propensa a fortes tremores de terra, o que 
representa uma ameaça importante, não 
só para a Turquia, mas também para a 
região do Mediterrâneo; solicita, neste 
sentido, que o Governo turco adira à 
Convenção de Espoo, que obriga as partes 
a trocarem informações e a procederem a 
consultas mútuas relativamente a grandes 
projetos em fase de apreciação suscetíveis 
de ter importantes efeitos adversos 
ambientais transfronteiras; solicita, para 
este efeito, ao Governo turco que envolva 
ou, pelo menos, consulte os governos dos 
países vizinhos, como a Grécia e Chipre, 
relativamente a quaisquer novos 
desenvolvimentos do projeto de Akkuyu;

Or. en

Alteração 279
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Exorta a Turquia a proceder à 
normalização das suas relações com a 
Arménia, através do estabelecimento de 
relações diplomáticas sem condições 
prévias, e solicita a abertura das 
fronteiras, que poderá conduzir à 
melhoria das suas relações, com 
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particular incidência na cooperação 
transfronteiriça e na integração 
económica; entende que o 
reconhecimento do genocídio arménio 
pela Turquia representaria um passo 
importante no sentido da aceitação do seu 
passado e abriria caminho a uma 
verdadeira reconciliação entre os povos 
turco e arménio;

Or. en

Alteração 280
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Manifesta profunda preocupação 
em relação à interferência da Turquia, 
através da sua diáspora e, sobretudo, das 
redes da Irmandade Muçulmana, nos 
assuntos internos e nas sociedades dos 
Estados-Membros da União de uma 
forma que ameaça os valores 
fundamentais da civilização europeia, 
como a democracia e a liberdade de 
expressão; insta as autoridades turcas a 
respeitarem o princípio da não 
interferência nos assuntos internos dos 
Estados-Membros da UE;

Or. en

Alteração 281
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração
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18-B. Deplora as ações empreendidas 
pelo Governo turco contra cidadãos 
turcos em países terceiros, incluindo atos 
de assédio e raptos, bem como a 
disponibilização de linhas telefónicas 
especiais através das quais as pessoas são 
incentivadas a denunciar outros cidadãos 
ao Governo turco; reitera que os 
mandados de captura da Interpol não 
podem ser indevidamente utilizados para 
capturar dissidentes, defensores dos 
direitos humanos e jornalistas turcos, ou 
ainda aqueles que assumam posições 
críticas em relação ao governo;

Or. en

Alteração 282
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Annie Schreijer-Pierik, Esther de Lange

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Lamenta que a Turquia não tenha 
ratificado o acordo de paz com a Arménia 
que ambas as partes assinaram em 2009; 
insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações através do estabelecimento de 
relações diplomáticas sem condições 
prévias, e solicita a abertura das 
fronteiras entre os dois países, que poderá 
conduzir à melhoria das suas relações, 
com particular incidência na cooperação 
transfronteiriça e na integração 
económica;

Or. en

Alteração 283
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Renate Sommer, Manolis 
Kefalogiannis, Theodoros Zagorakis
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Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Exorta o Governo turco a 
suspender os seus planos de construção 
da central nuclear de Akkuyu; solicita 
que o Governo turco adira à Convenção 
de Espoo; solicita ao Governo turco que 
envolva ou, pelo menos, consulte os 
governos dos países vizinhos, como a 
Grécia e Chipre, durante os próximos 
desenvolvimentos do projeto de Akkuyu;

Or. en

Alteração 284
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Exorta o Governo turco a 
suspender os seus planos de construção 
da central nuclear de Akkuyu; solicita 
que o Governo turco adira à Convenção 
de Espoo; solicita ao Governo turco que 
envolva ou, pelo menos, consulte os 
governos dos países vizinhos, como a 
Grécia e Chipre, durante os próximos 
desenvolvimentos do projeto de Akkuyu;

Or. en

Alteração 285
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração
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18-C. Reitera o seu apelo à Turquia para 
que cumpra a sua obrigação de aplicar de 
forma plena e não discriminatória o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação CE-Turquia em relação a 
todos os Estados-Membros, incluindo a 
República de Chipre; lamenta que a 
Turquia ainda não tenha registado 
progressos no sentido da normalização 
das suas relações com a República de 
Chipre; reitera que o reconhecimento de 
todos os Estados-Membros constitui uma 
componente necessária do processo de 
adesão e apela a que sejam realizados 
progressos o mais rapidamente possível;

Or. en

Alteração 286
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Miltiadis Kyrkos

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Frisa que a Turquia tem de se 
empenhar de forma inequívoca 
relativamente à manutenção de boas 
relações de vizinhança, em conformidade 
com os acordos internacionais, incluindo 
a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, que faz parte do acervo 
comunitário, e a Carta das Nações Unidas 
e recorrendo, se necessário, para o 
Tribunal Internacional de Justiça; 
sublinha que o reconhecimento de todos 
os Estados-Membros da UE constitui uma 
componente necessária do processo de 
adesão;

Or. en

Alteração 287
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Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Nikos Androulakis, 
Silvia Costa, Manolis Kefalogiannis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. 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 destruição de 
património cultural na Turquia e na parte 
ocupada de Chipre;

Or. en

Alteração 288
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Manifesta preocupação pelos 
riscos que as crianças migrantes e 
refugiadas enfrentam na Turquia, 
nomeadamente discriminação e diferentes 
formas de exploração, incluindo trabalho 
forçado, exploração e violência sexual,
bem como casamentos forçados;

Or. en

Alteração 289
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
N.º 18-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-D. Reitera o seu apelo à Turquia para 
que respeite a declaração da UE emitida 
em 21 de setembro de 2005 e cumpra a 
sua obrigação de aplicar de forma plena e 
não discriminatória o Protocolo Adicional 
ao Acordo de Associação CE-Turquia em 
relação a todos os Estados-Membros, 
incluindo a República de Chipre; lamenta 
que a Turquia ainda não tenha registado 
progressos no sentido da normalização 
das suas relações com a República de 
Chipre; reitera que o reconhecimento de 
todos os Estados-Membros constitui uma 
componente necessária do processo de 
adesão, da União Aduaneira e de 
qualquer acordo entre a UE e a Turquia e 
apela a que sejam realizados progressos o 
mais rapidamente possível;

Or. en

Alteração 290
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
N.º 18-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-E. Recorda a posição que adotou, 
em 2017, no relatório sobre a aplicação 
da política externa e de segurança comum 
e a política comum de segurança e defesa, 
relativamente à importância de assegurar 
a coerência da política da UE no que 
respeita a situações relacionadas com a 
ocupação ou a anexação de território; 
recorda, a este respeito, que a retirada 
imediata das forças turcas de ocupação e 
a plena restauração da soberania da 
República de Chipre, em consonância 
com as resoluções do CSNU, devem 
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constituir o primeiro passo para encontrar 
uma solução política a longo prazo, que 
garanta o bem-estar, a segurança e os 
direitos democráticos de todos os 
cipriotas;

Or. en

Alteração 291
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 
Kouloglou

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas 
que alterem o equilíbrio demográfico da 
ilha; aplaude o importante trabalho 
realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
se de qualquer ameaça ou ação suscetível 
de produzir efeitos negativos sobre as 
relações de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de Chipre 
mediante acordo sobre as condições no 
âmbito da solução há muito acordada de 
uma estrutura federal de duas zonas e 
duas comunidades com igualdade política, 
tal como previsto nas resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; recorda o contexto do 
Secretário-Geral das Nações Unidas e o 
seu apelo a que as negociações sejam 
retomadas no ponto em que foram 
abandonadas em Crans Montana; apoia 
um acordo justo, abrangente e viável que 
garanta uma soberania única, uma 
personalidade jurídica internacional 
única e uma cidadania única para o 
Estado federal de Chipre unificado e 
esteja em conformidade com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, com o direito 
internacional e com o acervo da UE; pede 
novamente à Turquia que se empenhe e 
contribua para uma solução global, que 
comece a retirar as suas forças de Chipre, 
transfira a administração da secção isolada 
de Famagusta para os seus habitantes 
legítimos em conformidade com a 
Resolução 550(1984) do Conselho de 
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Segurança das Nações Unidas e permita 
que peritos acedam à secção para 
explorarem e avaliarem a situação da 
cidade; pede ainda à Turquia que se 
abstenha de tomar medidas que alterem o 
equilíbrio demográfico da ilha, em 
violação da Convenção de Genebra e dos 
princípios do direito internacional;
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas e 
solicita à Turquia que permita o acesso a 
todos os locais e zonas militares 
pertinentes para fins de exumação e apoie 
o CMP, tendo em vista a descoberta do 
paradeiro dos restos mortais, incluindo os 
que foram deslocados, fornecendo todas 
as informações pertinentes provenientes 
dos seus arquivos militares; reconhece o 
direito da República de Chipre de concluir 
acordos bilaterais relativos à sua zona 
económica exclusiva, condena todas as 
provocações da Turquia na ZEE da 
República de Chipre, que constituem uma 
fonte de instabilidade, e insta a Turquia 
pôr-lhes termo; insta a Turquia a respeitar 
os direitos soberanos de todos os Estados-
Membros da UE e a abster-se de qualquer 
ameaça ou ação suscetível de produzir 
efeitos negativos sobre as relações de boa 
vizinhança, respeitando simultaneamente 
o princípio da resolução pacífica de 
litígios;

Or. en

Alteração 292
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 

19. Lamenta que a conferência 
internacional realizada em Crans 
Montana com as potências garantes e 
com a participação da UE não tenha 
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e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas 
que alterem o equilíbrio demográfico da 
ilha; aplaude o importante trabalho 
realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
se de qualquer ameaça ou ação suscetível 
de produzir efeitos negativos sobre as 
relações de boa vizinhança;

permitido alcançar uma resolução 
democrática para a questão de Chipre, 
devido à política turca, que se recusa a 
retirar totalmente as suas tropas de 
Chipre e a rejeitar o anacrónico Tratado 
de Garantes; lamenta que a política turca 
seja incompatível com os princípios e 
valores da UE; exorta a Turquia a 
reconhecer de imediato a República de 
Chipre e a respeitar e aplicar plenamente 
a Declaração emitida pela UE em 21 de 
setembro de 2005; congratula-se com os 
esforços das Nações Unidas para retomar 
as negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente, 
democrático e viável, em conformidade 
com as resoluções pertinentes do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, com o 
acervo da UE e com os valores e 
princípios e que se baseia a União; pede 
novamente à Turquia que se empenhe e 
contribua para uma solução global, que 
comece a retirar as suas forças de Chipre, 
transfira sem demora a administração da 
cidade de Famagusta para os seus 
legítimos habitantes, em conformidade 
com a Resolução 550(1984) do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, e insta 
a Turquia a pôr imediatamente termo à 
sua política de colonização ilegal na parte 
norte ocupada da República de Chipre, 
em violação da Convenção de Genebra e 
dos princípios do direito internacional;
pede à Turquia que se abstenha de tomar 
medidas que alterem o equilíbrio 
demográfico da ilha; aplaude o importante 
trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas e solicita à Turquia que 
permita o acesso incondicional a zonas 
militares e a todos os locais pertinentes e 
forneça informações provenientes dos 
seus arquivos, incluindo os arquivos 
militares, maximizando, desta forma, a 
eficácia das escavações levadas a cabo 
pelo CMP; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
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se de qualquer ameaça ou ação, dentro ou 
fora da zona económica exclusiva de 
Chipre, suscetível de produzir efeitos 
negativos sobre as relações de boa 
vizinhança;

Or. en

Alteração 293
Bodil Valero, Ana Miranda, Rebecca Harms, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas, 
que se ocupa de pessoas desaparecidas 
cipriotas turcas e cipriotas gregas;
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta ambas 
as partes a empenharem-se na resolução 
pacífica de litígios e a absterem-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança; salienta a necessidade 
de aplicar o acervo comunitário na parte 
norte da ilha; reconhece, a este respeito, a 
importância do desenvolvimento 
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ininterrupto dos trabalhos do comité 
bicomunal ad hoc para preparar a 
integração na UE; exorta o Parlamento 
Europeu e a Comissão a intensificarem os 
seus esforços para colaborar com os 
cipriotas turcos na preparação da sua 
plena integração na UE;

Or. en

Alteração 294
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; manifesta deceção pelo fracasso 
das negociações de Crans Montana em 
julho de 2017; lamenta que a União não 
tenha conseguido desempenhar um papel 
mais útil e mais positivo para conduzir as 
negociações a bom termo; apoia um 
acordo justo, abrangente e viável, em 
conformidade com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e com o acervo da UE, 
incluindo a promessa formulada pelo 
Conselho Europeu em maio de 2004 de 
pôr termo ao isolamento do norte de 
Chipre, e com base nos acordos já 
alcançados no âmbito do processo Crans-
Montana de 2017; pede novamente à 
Turquia e à Grécia que se empenhem e 
contribuam para uma solução global, pede 
à Turquia que comece a retirar as suas 
forças de Chipre, transfira a administração 
da secção isolada de Famagusta para o 
controlo das Nações Unidas e se abstenha 
de tomar medidas que alterem o equilíbrio 
demográfico da ilha; aplaude o importante 
trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito de uma
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República de Chipre reunificada de 
concluir acordos bilaterais relativos à sua 
zona económica exclusiva; insta a Turquia 
e a Grécia a empenharem-se na resolução 
pacífica de litígios e a absterem-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

Or. en

Alteração 295
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva e de 
explorar e aproveitar os seus recursos 
naturais e insta a Turquia a respeitar o 
direito internacional pertinente 
(CNUDM); insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
se de qualquer ameaça ou ação suscetível 
de produzir efeitos negativos sobre as 
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relações de boa vizinhança; exorta a 
Turquia a dar provas de contenção e a 
respeitar a soberania de Chipre sobre as 
suas águas territoriais e os direitos 
soberanos de Chipre na sua zona 
económica exclusiva; lamenta 
profundamente declarações recentes da 
Turquia sobre esta matéria;

Or. en

Alteração 296
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as 
relações de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que retire imediatamente
as suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e dos seus habitantes legítimos, em 
conformidade com a Resolução 550(1984) 
do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, num esforço para que sejam 
reunidas condições para uma solução 
global democrática, e se abstenha de tomar 
medidas que alterem o equilíbrio 
demográfico da ilha; aplaude o importante 
trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; reitera o seu apelo à Turquia 
para que respeite os direitos soberanos de 
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todos os Estados-Membros, incluindo os 
direitos relativos à exploração e utilização 
dos recursos naturais, quando estiverem 
em conformidade com o acervo da UE e o 
direito internacional; insta a Turquia a 
empenhar-se na resolução pacífica de 
litígios e a abster-se de qualquer ameaça ou 
ação que prejudique as relações de boa 
vizinhança e um clima propício à 
resolução pacífica de diferendos 
bilaterais;

Or. en

Alteração 297
Lefteris Christoforou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis, Theodoros 
Zagorakis

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo com base numa 
estrutura federal com duas zonas e duas 
comunidades com igualdade política, uma 
personalidade jurídica internacional 
única, uma soberania única, uma 
cidadania única e duas comunidades 
idênticas a nível político, em 
conformidade com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e com o acervo da UE e 
com base no respeito dos princípios em 
que se baseia a União; pede novamente à 
Turquia que se empenhe e contribua para 
uma solução global, que comece a retirar 
as suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e dos seus habitantes legítimos, em 
conformidade com a Resolução 550(1984) 
do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, num esforço para que sejam 
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produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

reunidas condições para uma solução 
global democrática, e se abstenha de tomar 
medidas que alterem o equilíbrio 
demográfico da ilha; aplaude o importante 
trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
se de qualquer ameaça ou ação suscetível 
de produzir efeitos negativos sobre as
relações de boa vizinhança;

Or. en

Alteração 298
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
salienta que, após uma solução, Chipre 
unificado será membro da União 
Europeia, o que tornará obsoleto e 
ultrapassado o conceito de «garante»;
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
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qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança; salienta que a 
reunificação de Chipre terá um impacto 
económico substancial e positivo também 
para a Turquia;

Or. en

Alteração 299
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança; sublinha que o 
reconhecimento de todos os Estados-
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Membros da UE pela Turquia constitui 
uma componente necessária do processo 
de adesão;

Or. en

Alteração 300
Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lefteris Christoforou

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas que 
alterem o equilíbrio demográfico da ilha; 
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança e frisa que o 
reconhecimento de todos os Estados-
Membros é uma componente fundamental 
das relações UE-Turquia;

Or. en
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Alteração 301
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Nikos Androulakis, Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas 
que alterem o equilíbrio demográfico da 
ilha; aplaude o importante trabalho 
realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a 
abster-se de qualquer ameaça ou ação 
suscetível de produzir efeitos negativos 
sobre as relações de boa vizinhança;

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, com o 
direito internacional e com o acervo da 
UE; pede novamente à Turquia que se 
empenhe e contribua para uma solução 
global, que retire imediatamente as suas 
forças de Chipre, transfira a administração 
de Varosha para os seus habitantes 
legítimos, em conformidade com a 
Resolução 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, num 
esforço para que sejam reunidas 
condições para uma solução global 
democrática, e divulgue os resultados da 
missão de recolha de informações da 
Comissão das Petições a Famagusta; pede 
à Turquia que se abstenha de tomar 
medidas que alterem o equilíbrio 
demográfico da ilha através da sua política 
de instalação ilegal;

Or. en

Alteração 302
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
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negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas 
que alterem o equilíbrio demográfico da 
ilha; aplaude o importante trabalho 
realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
se de qualquer ameaça ou ação suscetível 
de produzir efeitos negativos sobre as 
relações de boa vizinhança;

negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; exige a 
retirada imediata e incondicional das
forças de ocupação turcas do Norte de 
Chipre; insta o Conselho a aplicar 
sanções contra qualquer pessoa, empresa 
ou instituição turca que participe nessa 
ocupação, complementarmente às sanções 
previstas contra a «República Turca do 
Norte de Chipre», na medida em que tais 
sanções são aplicadas contra a Rússia 
pelo mesmo motivo; aplaude o importante 
trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
se de qualquer ameaça ou ação suscetível 
de produzir efeitos negativos sobre as 
relações de boa vizinhança;

Or. fr

Alteração 303
Georgios Epitideios

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe e contribua para uma 
solução global, que comece a retirar as 
suas forças de Chipre, transfira a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para o controlo das Nações 
Unidas e se abstenha de tomar medidas 

19. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia um acordo justo, abrangente 
e viável, em conformidade com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE; pede novamente à Turquia 
que se empenhe na retirada das suas 
tropas de Chipre, que dividiu ilegalmente 
desde 1974, transfira todos os territórios 
ocupados para a República do Chipre e se 
abstenha de tomar medidas que alterem o 
equilíbrio demográfico da ilha, o que 
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que alterem o equilíbrio demográfico da 
ilha; aplaude o importante trabalho 
realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se 
na resolução pacífica de litígios e a abster-
se de qualquer ameaça ou ação suscetível 
de produzir efeitos negativos sobre as 
relações de boa vizinhança;

também constitui um crime de guerra;
aplaude o importante trabalho realizado 
pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; 
reconhece o direito da República de Chipre 
de concluir acordos bilaterais relativos à 
sua zona económica exclusiva; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

Or. el

Alteração 304
Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lefteris Christoforou

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Exorta o Governo turco a 
suspender os seus planos de construção 
da central nuclear de Akkuyu; assinala 
que Akkuyu se situa numa região 
propensa a fortes tremores de terra, o que 
representa uma verdadeira ameaça, não 
só para a Turquia como para a região do 
Mediterrâneo no seu conjunto; solicita, 
neste sentido, ao Governo turco que adira 
à Convenção de Espoo, que obriga as 
partes a trocarem informações e a 
procederem a consultas mútuas 
relativamente a grandes projetos em fase 
de apreciação suscetíveis de ter 
importantes efeitos ambientais adversos 
transfronteiras; pede, por conseguinte, ao 
governo turco que envolva ou, pelo 
menos, consulte os governos dos países 
vizinhos, como a Grécia e Chipre, durante 
os próximos desenvolvimentos do projeto 
de Akkuyu;

Or. en

Alteração 305
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Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Reitera o seu apelo à Turquia para 
que respeite a soberania e os direitos 
soberanos dos Estados-Membros sobre os 
respetivos mares territoriais e espaços 
aéreos e o seu legítimo direito de concluir 
acordos bilaterais e de explorar e 
aproveitar os recursos naturais nos 
termos do acervo comunitário e do direito 
internacional, incluindo a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar; 
desencoraja qualquer ato ou discurso 
suscetível de provocar uma escalada de 
tensões na região; apoia o direito de 
Chipre de desenvolver recursos naturais 
na sua ZEE e salienta que qualquer litígio 
deve ser resolvido em conformidade com o 
direito internacional e com a Carta das 
Nações Unidas; solicita à Turquia que 
assine e ratifique sem demora a 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM);

Or. en

Alteração 306
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Manifesta preocupação pelas 
crescentes tensões no mar Egeu e no 
Mediterrâneo Oriental, que não são 
favoráveis a boas relações de vizinhança e 
comprometem a estabilidade e a 
segurança regionais; insta o Governo da 
Turquia a pôr cobro às violações 
recorrentes do espaço aéreo e das águas 
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territoriais da Grécia, bem como aos voos 
de aeronaves militares turcas sobre ilhas 
gregas; condena atos e declarações 
provocatórios de funcionários turcos, 
nomeadamente o abalroamento de um 
navio da guarda costeira grega , 
cofinanciado por fundos europeus por um 
barco de patrulha turco em águas 
territoriais gregas, junto aos ilhéus de 
Imia;

Or. en

Alteração 307
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Marie-
Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Insta a Turquia a assinar e 
ratificar a Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (CNUDM), que foi 
assinada e ratificada pela UE, pelos 
28 Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão e que faz parte 
do acervo, em conformidade com as 
conclusões do Conselho de dezembro 
de 2015 e outras conclusões pertinentes 
do Conselho;

Or. en

Alteração 308
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
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração
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19-A. Aplaude o importante trabalho 
realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas (CMP) e solicita à Turquia 
que permita o acesso pleno e 
incondicional a zonas militares e a todos 
os locais pertinentes e forneça 
informações provenientes dos seus 
arquivos, incluindo os arquivos militares, 
maximizando, desta forma, a eficácia das 
escavações levadas a cabo pelo CMP;

Or. en

Alteração 309
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar de 
forma plena e não discriminatória o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação CE-Turquia em relação a 
todos os Estados-Membros, incluindo a 
República de Chipre;

Or. en

Alteração 310
Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Exorta a Turquia a dar provas de 
contenção e a respeitar a soberania de 
Chipre sobre as suas águas territoriais e 
os direitos soberanos de Chipre na sua 
zona económica exclusiva; lamenta 
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profundamente declarações recentes da 
Turquia sobre esta matéria;

Or. en

Alteração 311
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Condena a atitude beligerante da 
Turquia em relação à Grécia e a Chipre 
no Mediterrâneo Oriental, ilustrada pelas 
suas ameaças contra as empresas que 
participam no projeto do gasoduto East-
Med;

Or. en

Alteração 312
Mario Borghezio, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Solicita ao Governo turco que 
reconheça o genocídio arménio;

Or. en

Alteração 313
Bas Belder

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração
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19-B. Observa que, em 3 de abril 
de 2018, graças ao apoio russo, a Turquia 
lançou oficialmente o seu programa 
nuclear com a construção de um reator 
nuclear em Akkuyu Mersin, ignorando 
alegações de ambientalistas de que o 
reator está a ser construído numa zona 
sísmica; insta a Comissão Europeia e o 
Conselho a darem a conhecer ao Governo 
turco a sua apreensão perante o elevado 
potencial de riscos ambientais e 
humanitários do programa nuclear, que 
prevê dois outros reatores nucleares; insta 
ainda a Comissão Europeia e o Conselho 
a investigarem seriamente a alegação 
avançada pelo jornalista turco Şahin 
Alpay em 2014 de que a Turquia terá 
concluído um acordo de cooperação 
nuclear com o Japão com vista à 
aquisição de uma arma nuclear;

Or. en

Alteração 314
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
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Sublinha o direito legítimo da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva e de explorar e aproveitar os 
seus recursos naturais e reitera o seu 
apelo a que a Turquia dê provas de 
contenção e respeite a soberania de 
Chipre sobre as suas águas territoriais e 
os direitos soberanos de Chipre na sua 
zona económica exclusiva; manifesta 
profunda preocupação pelas renovadas 
ameaças e provocações da Turquia; insta 
a Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios em conformidade com 
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a Carta das Nações Unidas e a abster-se
de qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as 
relações de boa vizinhança;

Or. en

Alteração 315
Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Lamenta a política turca de 
instalação e insta a Turquia a abster-se de 
novas instalações de cidadãos turcos nas 
áreas ocupadas de Chipre, em violação da 
Convenção de Genebra e dos princípios 
do direito internacional; exorta a Turquia 
a pôr termo a todas as ações que alteram 
o equilíbrio demográfico da ilha de 
Chipre e que deste modo impedem uma 
solução futura;

Or. en

Alteração 316
Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Miltiadis Kyrkos

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Reitera o lamento de que a ameaça 
de «casus belli» declarada pela Grande 
Assembleia Nacional Turca contra a 
Grécia em 1995 ainda não tenha sido 
retirada e seja pontualmente repetida por 
funcionários turcos;

Or. en
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Alteração 317
Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Tonino Picula, Eva Kaili, Kostas Chrysogonos, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Nikos Androulakis, 
Andrejs Mamikins, Fabio Massimo Castaldo, Manolis Kefalogiannis

Proposta de resolução
N.º 19-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-C. Insta a Turquia a assinar e 
ratificar, o mais rapidamente possível, a 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM), que foi 
assinada e ratificada pela UE e pelos seus 
28 Estados-Membros; reitera o seu apelo 
à Turquia para que respeite a soberania e 
os direitos soberanos dos Estados-
Membros sobre os respetivos mares 
territoriais e espaços aéreos e o seu 
legítimo direito de concluir acordos 
bilaterais e de explorar e aproveitar os 
recursos naturais nos termos do acervo 
comunitário e do direito internacional, 
incluindo a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar;

Or. en

Alteração 318
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
N.º 19-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-D. Reitera as decisões pertinentes do 
TEDH e apela ao Governo turco para que 
ponha imediatamente fim às violações dos 
direitos humanos dos cidadãos cipriotas e 
deixe de os privar do gozo e do exercício 
dos seus direitos religiosos, de 
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propriedade e outros direitos humanos 
que decorrem da ordem constitucional da 
República de Chipre e do acervo 
comunitário, assim como dos princípios e 
valores fundamentais da UE;

Or. en

Alteração 319
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, 
Mirja Vehkaperä, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

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

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

Or. en
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