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Alteração 1
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório de 
acompanhamento de 2013 elaborado pelo 
próprio Ministro turco dos Assuntos 
Europeus e negociador da adesão em 
resposta ao relatório da Comissão; 
considerando que este relatório de 
progresso está longe de ser objetivo, não 
menciona as questões que as autoridades 
turcas consideram constrangedoras e é o 
equivalente a um aluno classificar o seu 
próprio exame,

Or. nl

Alteração 2
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções, nomeadamente a de 10 de 
fevereiro de 2010 sobre o relatório de 2009 
referente aos progressos realizados pela 
Turquia, a de 9 de março de 2011 sobre o 
relatório de 2010 referente aos progressos 
realizados pela Turquia1, a de 29 de março 
de 2012 sobre o relatório de 2011 referente 
aos progressos realizados pela Turquia2 e a 
de 18 de abril de 2013 sobre o relatório de 
2012 referente aos progressos realizados 
pela Turquia3,

– Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções, nomeadamente a de 10 de 
fevereiro de 2010 sobre o relatório de 2009 
referente aos progressos realizados pela 
Turquia, a de 9 de março de 2011 sobre o 
relatório de 2010 referente aos progressos 
realizados pela Turquia1, a de 29 de março 
de 2012 sobre o relatório de 2011 referente 
aos progressos realizados pela Turquia2, a 
de 18 de abril de 2013 sobre o relatório de 
2012 referente aos progressos realizados 
pela Turquia3, e a de 13 de junho de 2013 
sobre a situação na Turquia4,

__________________ __________________
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1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0090. 1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0090.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0116. 2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0116.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0184. 3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0184.

4 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Alteração 3
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Citação 4

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Quadro de 
Negociações com a Turquia, de 3 de 
outubro de 2005,

– Tendo em conta o Quadro de 
Negociações para a Turquia, de 3 de 
outubro de 2005, e a Declaração da 
Comunidade Europeia e dos seus 
Estados-Membros de 21 de setembro de 
2005,

Or. en

Alteração 4
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 6

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as conclusões do 
Conselho Europeu de 14 de dezembro de 
2010, de 5 de dezembro de 2011 e de 11 de 
dezembro de 2012,

– Tendo em conta as conclusões do 
Conselho Europeu de 14 de dezembro de 
2010, de 5 de dezembro de 2011, de 11 de 
dezembro de 2012 e de 25 de junho de 
2013,

Or. en
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Alteração 5
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Suprimido

Or. nl

Alteração 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Decisão n.º 1/95 do 
Conselho de Associação CE-Turquia, de 
22 de dezembro de 1995, relativa à 
execução da fase final da união 
aduaneira (Decisão n.º 1/95),

Or. en

Alteração 7
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia 
tiveram início em 3 de outubro de 2005 e 
de que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo, 
cujo desfecho continua em aberto, 
baseado numa condicionalidade justa e 

- Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia – um 
processo infindável – tiveram início em 3 
de outubro de 2005; considerando que, 
desde essa data, o fosso entre a UE e a 
Turquia tem vindo a aumentar 
constantemente em vez de diminuir,
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rigorosa e num compromisso de reforma,

Or. nl

Alteração 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia 
tiveram início em 3 de outubro de 2005 e 
de que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo, 
cujo desfecho continua em aberto, 
baseado numa condicionalidade justa e 
rigorosa e num compromisso de reforma,

– Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia 
tiveram início em 3 de outubro de 2005,
apesar de a Turquia não ser um país 
europeu e, por este motivo, não poder 
aderir à UE,

Or. de

Alteração 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia 
tiveram início em 3 de outubro de 2005 e 
de que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo, 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
numa condicionalidade justa e rigorosa e 
num compromisso de reforma,

– Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia 
tiveram início em 3 de outubro de 2005 e 
de que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo, 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
numa condicionalidade justa e rigorosa e 
num compromisso de reforma, com o 
objetivo comum de a Turquia se tornar 
membro de pleno direito da UE assim que 
os critérios de adesão estiverem 
cumpridos,



AM\1014601PT.doc 7/128 PE526.229v01-00

PT

Or. en

Alteração 10
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia 
tiveram início em 3 de outubro de 2005 e 
de que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo, 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
numa condicionalidade justa e rigorosa e 
num compromisso de reforma,

- Tendo em conta o facto de que as 
negociações de adesão com a Turquia 
tiveram início em 3 de outubro de 2005 e 
de que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo, 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
no cumprimento de condições justas e 
rigorosas e num compromisso de reforma,

Or. el

Alteração 11
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
se comprometeu a cumprir os critérios de 
Copenhaga, a empreender reformas 
satisfatórias e eficazes, a manter boas 
relações de vizinhança e a proceder a uma 
harmonização progressiva com a UE, e de 
que esses esforços devem ser encarados 
como uma oportunidade para a Turquia 
continuar o seu processo de 
modernização,

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
se comprometeu a cumprir os critérios de 
Copenhaga, a empreender reformas 
satisfatórias e eficazes, a manter boas 
relações de vizinhança e a proceder a uma 
harmonização progressiva com a UE, e de 
que a Turquia não está, de todo, a honrar 
o seu compromisso,

Or. nl
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Alteração 12
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
se comprometeu a cumprir os critérios de 
Copenhaga, a empreender reformas 
satisfatórias e eficazes, a manter boas 
relações de vizinhança e a proceder a uma 
harmonização progressiva com a UE, e de 
que esses esforços devem ser encarados 
como uma oportunidade para a Turquia 
continuar o seu processo de modernização,

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
se comprometeu a cumprir os critérios de 
Copenhaga, a empreender reformas 
satisfatórias e eficazes, a manter boas 
relações de vizinhança e a proceder a uma 
harmonização progressiva com a UE, e de 
que esses esforços devem ser encarados 
como uma oportunidade para a Turquia 
continuar o necessário processo de 
modernização,

Or. el

Alteração 13
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 11

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a UE 
deve continuar a ser a referência para a 
Turquia em matéria de reformas,

Suprimido

Or. nl

Alteração 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Proposta de resolução
Citação 12
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que o pleno 
cumprimento de todos os critérios de 
Copenhaga e a capacidade de integração 
na UE, em conformidade com as 
conclusões do Conselho Europeu de 
dezembro de 2006, continuam a ser a base 
da adesão à UE,

– Tendo em conta o facto de que o pleno 
cumprimento de todos os critérios de 
Copenhaga continua a ser a base da adesão 
à UE,

Or. en

Alteração 15
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 12

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que o pleno 
cumprimento de todos os critérios de 
Copenhaga e a capacidade de integração 
na UE, em conformidade com as 
conclusões do Conselho Europeu de 
dezembro de 2006, continuam a ser a base 
da adesão à UE,

– Tendo em conta o facto de que o pleno 
cumprimento de todos os critérios de 
Copenhaga, em conformidade com as 
conclusões do Conselho Europeu de 
dezembro de 2006, continua a ser a base 
da adesão à UE,

Or. en

Alteração 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de o número de 
jornalistas detidos na Turquia ser o mais 
elevado do mundo e de esta restrição da 
liberdade de expressão e de imprensa ser 
uma violação de um dos principais 
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princípios dos critérios de Copenhaga,

Or. en

Alteração 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que, nas suas 
conclusões de 11 de dezembro de 2012, o 
Conselho aprovou a nova abordagem da 
Comissão, que coloca o Estado de direito 
no centro da política de alargamento e 
confirmou a importância no processo de 
negociação do capítulo 23 (sistema 
judicial e direitos fundamentais) e do 
capítulo 24 (justiça, liberdade e 
segurança), os quais devem ser abordados 
numa fase precoce das negociações, a fim 
de definir critérios de referência claros e 
de deixar tempo suficiente para efetuar as 
necessárias alterações à legislação e as 
reformas das instituições e para, deste 
modo, obter resultados concretos ao nível 
da implementação,

Suprimido

Or. de

Alteração 18
Renate Sommer

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que, nas suas 
conclusões de 11 de dezembro de 2012, o 
Conselho aprovou a nova abordagem da 
Comissão, que coloca o Estado de direito 

- Tendo em conta o facto de que, nas suas 
conclusões de 11 de dezembro de 2012, o 
Conselho aprovou a nova abordagem da 
Comissão, que coloca o Estado de direito 
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no centro da política de alargamento e 
confirmou a importância no processo de 
negociação do capítulo 23 (sistema judicial 
e direitos fundamentais) e do capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança), os quais 
devem ser abordados numa fase precoce 
das negociações, a fim de definir critérios 
de referência claros e de deixar tempo 
suficiente para efetuar as necessárias 
alterações à legislação e as reformas das 
instituições e para, deste modo, obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

no centro da política de alargamento e 
confirmou a importância no processo de 
negociação do capítulo 23 (sistema judicial 
e direitos fundamentais) e do capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança),

Or. en

Alteração 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que, nas suas 
conclusões de 11 de dezembro de 2012, o 
Conselho aprovou a nova abordagem da 
Comissão, que coloca o Estado de direito 
no centro da política de alargamento e 
confirmou a importância no processo de 
negociação do capítulo 23 (sistema judicial 
e direitos fundamentais) e do capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança), os quais 
devem ser abordados numa fase precoce 
das negociações, a fim de definir critérios 
de referência claros e de deixar tempo 
suficiente para efetuar as necessárias 
alterações à legislação e as reformas das 
instituições e para, deste modo, obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

- Tendo em conta o facto de que, nas suas 
conclusões de 11 de dezembro de 2012, o 
Conselho aprovou a nova abordagem da 
Comissão, que, embora não aplicável à 
Turquia, coloca o Estado de direito no 
centro da política de alargamento e 
confirmou a importância no processo de 
negociação do capítulo 23 (sistema judicial 
e direitos fundamentais) e do capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança), os quais 
devem ser abordados numa fase precoce 
das negociações, a fim de definir critérios 
de referência claros e de deixar tempo 
suficiente para efetuar as necessárias 
alterações à legislação e as reformas das 
instituições e para, deste modo, obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

Or. en
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Alteração 20
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que, nas suas 
conclusões de 11 de dezembro de 2012, o 
Conselho aprovou a nova abordagem da 
Comissão, que coloca o Estado de direito 
no centro da política de alargamento e 
confirmou a importância no processo de 
negociação do capítulo 23 (sistema judicial 
e direitos fundamentais) e do capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança), os quais 
devem ser abordados numa fase precoce 
das negociações, a fim de definir critérios 
de referência claros e de deixar tempo 
suficiente para efetuar as necessárias 
alterações à legislação e as reformas das 
instituições e para, deste modo, obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

- Tendo em conta o facto de que, nas suas 
conclusões de 11 de dezembro de 2012, o 
Conselho aprovou a nova abordagem da 
Comissão relativamente aos quadros de 
negociação com os novos países 
candidatos à adesão, que coloca o Estado 
de direito no centro da política de 
alargamento e confirmou a importância no 
processo de negociação do capítulo 23 
(sistema judicial e direitos fundamentais) e 
do capítulo 24 (justiça, liberdade e 
segurança), os quais devem ser abordados 
numa fase precoce das negociações, a fim 
de definir critérios de referência claros e de 
deixar tempo suficiente para efetuar as 
necessárias alterações à legislação e as 
reformas das instituições e para, deste 
modo, obter resultados concretos ao nível 
da implementação,

Or. en

Alteração 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o diálogo sobre os vistos 
entre a UE e a Turquia, que foi iniciado 
em dezembro de 2013 e que está a abrir 
caminho para o regime de isenção de 
vistos para os cidadãos turcos,

Or. en
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Alteração 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a utilização brutal 
de força policial contra os manifestantes 
pacíficos no contexto dos protestos de 
Taksim viola este importante princípio do 
Estado de direito,

Or. en

Alteração 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que a 
Comissão, na sua Estratégia do 
Alargamento para 2013, concluiu que a 
Turquia, devido à sua economia, 
localização estratégica e o papel importante 
que desempenha a nível regional, é um 
parceiro estratégico para a União Europeia 
e uma parte valiosa da competitividade 
económica da UE, e de que foram 
registados importantes progressos a nível 
das reformas nos últimos doze meses, e de 
que, além disso, a Comissão requereu 
novas reformas e a promoção do diálogo 
com a participação de todo o espetro 
político na Turquia e da sociedade turca 
em geral;

– Tendo em conta o facto de que a 
Comissão, na sua Estratégia do 
Alargamento para 2013, concluiu que a 
Turquia, devido à sua economia, 
localização estratégica e o papel importante 
que desempenha a nível regional, é um 
parceiro estratégico para a União Europeia 
e uma parte valiosa da competitividade 
económica da UE, devendo ser-lhe 
oferecido o estatuto de parceria 
privilegiada,

Or. de
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Alteração 24
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

Tendo em conta o facto de que a Comissão, 
na sua Estratégia do Alargamento para 
2013, concluiu que a Turquia, devido à sua 
economia, localização estratégica e o papel 
importante que desempenha a nível 
regional, é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e uma parte valiosa da 
competitividade económica da UE, e de 
que foram registados importantes 
progressos a nível das reformas nos 
últimos doze meses, e de que, além disso, a 
Comissão requereu novas reformas e a 
promoção do diálogo com a participação 
de todo o espetro político na Turquia e da 
sociedade turca em geral,

Tendo em conta o facto de que a Comissão, 
na sua Estratégia do Alargamento para 
2013, concluiu que a Turquia, devido à sua 
economia, localização estratégica e o papel 
importante que desempenha a nível 
regional, é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e uma parte valiosa da 
competitividade económica da UE, e de 
que, além disso, a Comissão requereu 
novas reformas e a promoção do diálogo 
com a participação de todo o espetro 
político na Turquia e da sociedade turca em 
geral,

Or. nl

Alteração 25
Renate Sommer

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que a 
Comissão, na sua Estratégia do 
Alargamento para 2013, concluiu que a 
Turquia, devido à sua economia, 
localização estratégica e o papel importante 
que desempenha a nível regional, é um 
parceiro estratégico para a União Europeia 
e uma parte valiosa da competitividade 
económica da UE, e de que foram 
registados importantes progressos a nível 
das reformas nos últimos doze meses, e de 
que, além disso, a Comissão requereu 

– Tendo em conta o facto de que a 
Comissão, na sua Estratégia do 
Alargamento para 2013, concluiu que a 
Turquia, devido à sua economia, 
localização estratégica e o papel importante 
que desempenha a nível regional, é um 
parceiro estratégico para a União Europeia 
e uma parte valiosa da competitividade 
económica da UE, e de que, além disso, a 
Comissão requereu novas reformas e a 
promoção do diálogo com a participação 
de todo o espetro político na Turquia e da 
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novas reformas e a promoção do diálogo 
com a participação de todo o espetro 
político na Turquia e da sociedade turca em 
geral;

sociedade turca em geral;

Or. de

Alteração 26
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 14-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que foram realizadas na 
Turquia diversas reformas do quadro 
judicial, legislativo, institucional e de 
ordem prática; que, contudo, diversos 
problemas que afetam, em particular, a 
administração da justiça na Turquia 
continuam a prejudicar o exercício dos 
direitos humanos e da liberdade de 
expressão neste país, bem como a 
perceção da independência e da 
imparcialidade do sistema judicial por 
parte da opinião pública; considerando 
que, devido a estes problemas, foi 
instaurado um elevado número de 
processos contra jornalistas, ativistas e 
intelectuais,

Or. en

Alteração 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
Citação 15

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
continua a não aplicar, pelo oitavo ano 

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
continua a não aplicar, pelo oitavo ano 
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consecutivo, as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo,

consecutivo, as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo, bem 
como o facto de a União Europeia não ter 
conseguido pôr termo ao isolamento da 
comunidade cipriota-turca prometido nas 
Conclusões do Conselho dos Assuntos 
Gerais da UE de 26 de abril de 2004,

Or. en

Alteração 28
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Citação 15

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
continua a não aplicar, pelo oitavo ano 
consecutivo, as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo,

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
continua a não aplicar, pelo oitavo ano 
consecutivo, as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo, bem 
como o facto de a União Europeia, por 
seu lado, não ter conseguido pôr termo ao 
isolamento que se verifica no norte de 
Chipre tal como acordado no Conselho 
dos Assuntos Gerais da UE de 26 de abril 
de 2004,

Or. en

Alteração 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
Citação 15

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
continua a não aplicar, pelo oitavo ano 
consecutivo, as disposições decorrentes do 

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
continua a não aplicar, pelo oitavo ano 
consecutivo, as disposições decorrentes do 
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Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo,

Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo e que as 
conclusões do Conselho da UE sobre 
Chipre, de 26 de abril de 2004, não foram 
ainda aplicadas,

Or. en

Alteração 30
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 15-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a agenda positiva 
foi lançada em maio de 2012 para apoiar 
e complementar as negociações através de 
um reforço da cooperação em diversas 
áreas de interesse comum e que esta 
iniciativa complementa mas não substitui 
as negociações de adesão,

Or. en

Alteração 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia, 
para seu próprio benefício, e no intuito de 
reforçar a estabilidade e de promover 
relações de boa vizinhança, necessita de 
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 

- Tendo em conta o facto de que a Turquia, 
para seu próprio benefício, e no intuito de 
reforçar a estabilidade e de promover 
relações de boa vizinhança e uma parceria 
política e económica positiva, necessita de 
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 



PE526.229v01-00 18/128 AM\1014601PT.doc

PT

conformidade com as disposições da Carta 
das Nações Unidas e do Direito 
internacional,

com os seus vizinhos mais próximos, em 
conformidade com as disposições da Carta 
das Nações Unidas e do Direito 
internacional,

Or. en

Alteração 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia,
para seu próprio benefício, e no intuito de 
reforçar a estabilidade e de promover 
relações de boa vizinhança, necessita de 
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,

- Tendo em conta o facto de que a Turquia, 
para seu próprio benefício, e no intuito de 
reforçar a estabilidade e de promover 
relações de boa vizinhança, necessita de 
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, e de 
abster-se de fazer qualquer ameaça contra 
os Estados-Membros da UE, em 
conformidade com as disposições da Carta 
das Nações Unidas e do Direito 
internacional,

Or. en

Alteração 33
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 17

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
tem potencial para desempenhar um papel 
central na diversificação dos recursos 
energéticos e no aprovisionamento de 

- Tendo em conta o facto de que a Turquia 
tem potencial para desempenhar um papel 
central na diversificação dos recursos 
energéticos e no aprovisionamento de 
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petróleo, gás e eletricidade provenientes de 
países vizinhos da UE e de que existe 
potencial para aproveitamento, tanto para 
a Turquia como para a UE, dos ricos 
recursos em energia renovável da Turquia 
no âmbito da criação de uma economia 
hipocarbónica sustentável,

petróleo, gás e eletricidade provenientes de 
países vizinhos da UE,

Or. nl

Alteração 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Proposta de resolução
Citação 17-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS) que foi assinada pela UE, 
pelos seus Estados-Membros e por todos 
os outros países candidatos à adesão, e 
que é parte integrante do acervo da UE;

Or. el

Alteração 35
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
Citação 17-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que o combate à 
corrupção a todos os níveis é um elemento 
importante para o funcionamento de um 
Estado de direito,

Or. en
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Alteração 36
Eduard Kukan

Proposta de resolução
Citação 17-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a Turquia continua 
a estar ativamente envolvida com um 
leque alargado de países vizinhos e que é 
um interveniente regional importante,

Or. en

Alteração 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
Citação 17-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as conclusões do 
relatório, de 26 de novembro de 2013, do 
Comissário para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa, que destacam a 
atuação desadequada das forças policiais 
durante as manifestações no Parque Gezi,

Or. fr

Alteração 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
Citação 17-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que, na sequência das 
manifestações de Gezi e do recurso 
excessivo à força pela polícia, seis 
pessoas, incluindo um agente, perderam a 
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vida e 8041 ficaram feridas; que, pelo 
menos, 3500 pessoas foram presas 
preventivamente, das quais 112 
permaneceram detidas por decisão de um 
juiz, incluindo membros das ONG que 
participam na Plataforma de 
Solidariedade de Taksim, e que, entre 
essas, 108 foram presas sob a acusação de 
pertencer a uma organização terrorista, 

Or. fr

Alteração 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
Citação 17-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta os discursos proferidos, 
em 16 de novembro de 2013, em 
Diyarbakır, pelo Primeiro-Ministro Recep 
Tayyip Erdoğan e pelo Presidente do 
Governo Regional do Curdistão 
Iraquiano, Massoud Barzani, que 
apelaram para uma resolução pacífica do 
conflito curdo,

Or. fr

Alteração 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
Citação 17-D (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o facto de que, segundo 
o ACNUR, a Turquia acolhia, em 
dezembro de 2013, mais de 560 mil 
refugiados provenientes da Síria,
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Or. fr

Alteração 41
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Título intercalar 1

Proposta de resolução Alteração

Compromisso credível e bases 
democráticas sólidas

Falha n.º 1 da Turquia: Compromisso 
credível e bases democráticas sólidas

Or. nl

Alteração 42
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Regista o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia; dissocia-se da 
conclusão da Comissão segundo a qual 
«foram registados importantes progressos 
na Turquia a nível das reformas nos 
últimos doze meses»; sublinha que as 
supostas «reformas» são uma farsa e que, 
ao contrário do que transmite, a Turquia 
tem estado constantemente a regredir;

Or. nl

Alteração 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Regista o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia, devendo ser-lhe oferecido 
o estatuto de parceria privilegiada; 
sublinha a importância e a necessidade 
urgente de reformas adicionais e da 
promoção do diálogo com a participação 
de todo o espetro político e da sociedade 
em geral, bem como do respeito efetivo 
pelos direitos fundamentais;

Or. de

Alteração 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Assinala o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

Or. fr
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Alteração 45
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia; sublinha a importância e a 
necessidade urgente de reformas adicionais 
e da promoção do diálogo com a 
participação de todo o espetro político e da 
sociedade em geral, bem como do respeito 
efetivo pelos direitos fundamentais;

Or. de

Alteração 46
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais para uma maior 
responsabilização e transparência a nível 
da administração, da promoção do diálogo 
com a participação de todo o espetro 
político e da sociedade em geral, 
respeitando e autonomizando a sociedade 
civil, bem como do respeito efetivo pelos 
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direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais; contudo, lamenta os 
acontecimentos ocorridos no parque de 
Gezi e a forte resposta repressiva das 
forças de segurança, juntamente com as 
declarações públicas cada vez mais 
reacionárias e intransigentes do 
primeiro-ministro Erdoğan, o que levanta 
sérias dúvidas quanto ao compromisso do 
Governo em respeitar os valores 
democráticos básicos e tolerar opiniões e 
estilos de vida diferentes;

Or. en

Alteração 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
progressos a nível das reformas nos 
últimos doze meses; sublinha a importância 
e a necessidade urgente de reformas 
adicionais e da promoção do diálogo com a 
participação de todo o espetro político e da 
sociedade em geral, bem como do respeito 
efetivo pelos direitos fundamentais; insta a 
Turquia a tomar medidas adicionais para 
reforçar e aumentar a independência do 
poder judiciário e restaurar a sua 
credibilidade após esta ter ficado 
seriamente comprometida em resultado da 
atual crise social e política de corrupção;

Or. en

Alteração 49
Alojz Peterle

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
aceitando, respeitando e autonomizando a 
sociedade civil com vista a consolidar a 
democracia e garantir o respeito efetivo 
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pelos direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 50
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
bem como do respeito efetivo pelos 
direitos fundamentais;

1. Saúda o relatório de acompanhamento 
de 2013 relativo à Turquia e concorda com 
a conclusão da Comissão segundo a qual a 
Turquia é um parceiro estratégico para a 
União Europeia e que foram registados 
importantes progressos a nível das 
reformas nos últimos doze meses; sublinha 
a importância e a necessidade urgente de 
reformas adicionais e da promoção do 
diálogo com a participação de todo o 
espetro político e da sociedade em geral, 
aceitando, respeitando e autonomizando a 
sociedade civil com vista a consolidar a 
democracia e garantir o respeito efetivo 
pelos direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 51
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Relembra com determinação que a 
separação de poderes, o total respeito pelo 
Estado de direito e pelos direitos 
fundamentais e a imparcialidade e 
independência do poder judiciário são 
condições «sine qua non» para o bom 
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funcionamento de uma democracia;

Or. en

Alteração 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Considera que apenas se podem 
manter relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos 
para um entendimento comum;

Or. en

Alteração 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, 
que deram uma referência clara à 
Turquia para o seu processo de reforma; 
salienta, por conseguinte, a importância 
das negociações credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da 
União de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas 
da sociedade turca, promovendo os 
valores fundamentais e contribuindo para 
a mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 

Suprimido
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abertura do capítulo 22;

Or. fr

Alteração 54
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, 
que deram uma referência clara à 
Turquia para o seu processo de reforma;
salienta, por conseguinte, a importância 
das negociações credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da 
União de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas 
da sociedade turca, promovendo os 
valores fundamentais e contribuindo para 
a mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 
abertura do capítulo 22;

2. Assinala que a abertura das 
negociações de adesão entre a UE e a 
Turquia foram um erro colossal, como é 
possível confirmar pelos desenvolvimentos 
ocorridos no último ano, tais como: (1) a
violência policial excessiva veiculada 
pelas instruções do Governo turco, 
através das quais demonstrações em geral 
pacíficas foram brutalmente reprimidas 
em todo o país a partir de maio de 2013, e 
as numerosas detenções de manifestantes 
e de jornalistas que os acompanhavam; e 
(2) o escândalo de corrupção no seio do 
Governo turco, em resultado do qual dez 
ministros, incluindo o Ministro dos 
Assuntos Europeus e negociador da 
adesão, Egemen Bağış, tiveram de deixar 
os seu cargos, e as tentativas do 
primeiro-ministro Erdoğan para ocultar o 
escândalo, por um lado, substituindo os 
chefes de polícia que investigavam a 
corrupção por «amigos» que lhe são 
favoráveis e, por outro lado, procurando 
introduzir uma lei que só permite 
investigações de corrupção por parte de 
chefes de polícia e não por polícias com 
cargos mais baixo, reservando assim essas 
investigações para os seus «amigos»;
exorta a que as negociações de adesão 
entre a UE e a Turquia terminem 
definitivamente;

Or. nl
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Alteração 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das
negociações entre a União e a Turquia, 
que deram uma referência clara à Turquia 
para o seu processo de reforma; salienta, 
por conseguinte, a importância das 
negociações credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da União 
de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas da 
sociedade turca, promovendo os valores 
fundamentais e contribuindo para a 
mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 
abertura do capítulo 22;

2. Salienta que as negociações de adesão, 
realizadas com boa-fé, podem dar uma 
referência clara à Turquia para o seu 
processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das negociações 
credíveis baseadas no compromisso mútuo 
da Turquia e da União de realizar reformas 
eficazes que continuem a criar as bases 
democráticas da sociedade turca, 
promovendo os valores fundamentais e 
contribuindo para a mudança positiva nas 
instituições, na legislação e na mentalidade 
da sociedade; congratula-se, 
consequentemente, com a abertura do 
capítulo 22;

Or. en

Alteração 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que 
deram uma referência clara à Turquia para 
o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das 
negociações credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da 
União de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas 
da sociedade turca, promovendo os 
valores fundamentais e contribuindo para 

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, 
que, em alguns domínios, deram uma 
referência clara à Turquia para o seu 
processo de reforma;
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a mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 
abertura do capítulo 22;

Or. de

Alteração 57
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que 
deram uma referência clara à Turquia para 
o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das negociações 
credíveis baseadas no compromisso mútuo
da Turquia e da União de realizar reformas 
eficazes que continuem a criar as bases 
democráticas da sociedade turca, 
promovendo os valores fundamentais e 
contribuindo para a mudança positiva nas 
instituições, na legislação e na mentalidade 
da sociedade; congratula-se, 
consequentemente, com a abertura do 
capítulo 22;

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que 
deram uma referência clara à Turquia para 
o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das negociações 
credíveis baseadas no compromisso da 
Turquia de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas da 
sociedade turca, promovendo os valores 
fundamentais e contribuindo para a 
mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade;

Or. en

Alteração 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que
deram uma referência clara à Turquia para 

2. Assinala o potencial poder 
transformador das negociações entre a 
União e a Turquia, que podem dar uma 
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o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das 
negociações credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da União 
de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas da 
sociedade turca, promovendo os valores 
fundamentais e contribuindo para a 
mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 
abertura do capítulo 22;

referência clara à Turquia para o seu 
processo de reforma; salienta a importância 
de recuperar a credibilidade das 
negociações baseadas no compromisso 
mútuo da Turquia e da União de realizar 
reformas eficazes que continuem a criar as 
bases democráticas da sociedade turca, 
promovendo os valores fundamentais e 
contribuindo para a mudança positiva nas 
instituições, na legislação e na mentalidade 
da sociedade; congratula-se, 
consequentemente, com a abertura do 
capítulo 22;

Or. en

Alteração 59
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que 
deram uma referência clara à Turquia para 
o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das negociações 
credíveis baseadas no compromisso mútuo 
da Turquia e da União de realizar reformas 
eficazes que continuem a criar as bases 
democráticas da sociedade turca, 
promovendo os valores fundamentais e 
contribuindo para a mudança positiva nas 
instituições, na legislação e na mentalidade 
da sociedade; congratula-se, 
consequentemente, com a abertura do 
capítulo 22;

2. Assinala o poder transformador das 
negociações de adesão entre a União e a 
Turquia, que deram uma referência clara à 
Turquia para o seu processo de reforma; 
salienta, por conseguinte, a importância das 
negociações credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da União 
de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas da 
sociedade turca, promovendo os valores 
fundamentais e contribuindo para a 
mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 
abertura do capítulo 22;

Or. en

Alteração 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin



AM\1014601PT.doc 33/128 PE526.229v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que 
deram uma referência clara à Turquia para 
o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das negociações 
credíveis baseadas no compromisso mútuo 
da Turquia e da União de realizar reformas 
eficazes que continuem a criar as bases 
democráticas da sociedade turca, 
promovendo os valores fundamentais e 
contribuindo para a mudança positiva nas 
instituições, na legislação e na mentalidade 
da sociedade; congratula-se, 
consequentemente, com a abertura do 
capítulo 22;

2. Assinala o poder transformador das 
negociações de adesão entre a União e a 
Turquia, que deram uma referência clara à 
Turquia para o seu processo de reforma; 
salienta, por conseguinte, a importância das 
negociações credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da União 
de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas da 
sociedade turca, promovendo os valores 
fundamentais e contribuindo para a 
mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 
abertura do capítulo 22;

Or. en

Alteração 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que 
deram uma referência clara à Turquia para 
o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das negociações 
credíveis baseadas no compromisso mútuo 
da Turquia e da União de realizar reformas 
eficazes que continuem a criar as bases 
democráticas da sociedade turca, 
promovendo os valores fundamentais e 
contribuindo para a mudança positiva nas 
instituições, na legislação e na mentalidade 
da sociedade; congratula-se, 
consequentemente, com a abertura do 
capítulo 22;

2. Assinala o poder transformador das 
negociações entre a União e a Turquia, que 
deram uma referência clara à Turquia para 
o seu processo de reforma; salienta, por 
conseguinte, a importância das negociações 
de adesão credíveis baseadas no 
compromisso mútuo da Turquia e da União 
de realizar reformas eficazes que 
continuem a criar as bases democráticas da 
sociedade turca, promovendo os valores 
fundamentais e contribuindo para a 
mudança positiva nas instituições, na 
legislação e na mentalidade da sociedade; 
congratula-se, consequentemente, com a 
abertura do capítulo 22;
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Or. fr

Alteração 62
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Acredita que a abertura de novos 
capítulos renovaria o compromisso mútuo 
assumido no contexto do processo de 
negociações, com vista a manter uma 
relação construtiva;

Or. en

Alteração 63
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Acredita que a melhor forma de 
alcançar todo o potencial das relações 
entre a UE e a Turquia é através de um 
processo de adesão ativo e credível;

Or. en

Alteração 64
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 3. Insta as autoridades turcas e europeias, 
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a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

aquando das negociações das políticas 
integradas de fluxos migratórios, a 
garantirem os direitos humanos dos 
migrantes e a proteção internacional 
efetiva para os requerentes de asilo e os 
refugiados; solicita à UE que, neste 
sentido, proporcione todo o apoio técnico 
e financeiro necessário à Turquia e 
solicita à Turquia que aplique 
integralmente a Convenção de Genebra 
de 1951 e o seu Protocolo de 1967;

Or. en

Alteração 65
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Acolhe com satisfação a assinatura do 
acordo de readmissão, bem como o início 
do diálogo sobre a liberalização dos vistos 
entre a Comissão Europeia e as 
autoridades turcas, esperando a célere 
ratificação do acordo de readmissão e a 
sua aplicação integral e efetiva face a 
todos os Estados-Membros; o progresso 
no diálogo sobre a liberalização dos vistos 
fundar-se-á numa abordagem baseada no 
desempenho e condicionada pela 
aplicação efetiva e coerente por parte da
Turquia, em relação à UE e aos seus 
Estados-Membros, dos requisitos 
constantes do roteiro em matéria de vistos 
face à UE e a todos os Estados-Membros; 
recorda que a Turquia é um dos principais 
países de trânsito da migração irregular 
para a UE e, consequentemente, insta a 
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Turquia a aplicar integral e efetivamente 
os acordos bilaterais de readmissão 
existentes e as disposições em matéria de 
readmissão incluídas em acordos 
semelhantes sem mais delongas face a 
todos os Estados-Membros; intensificar 
também a sua cooperação com a UE 
relativamente às questões de política 
migratória, o combate ao tráfico de seres 
humanos e o controlo das fronteiras;

Or. en

Alteração 66
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Acolhe com satisfação a assinatura do 
acordo de readmissão, bem como o início 
do diálogo em matéria de liberalização 
dos vistos; insta a Turquia a aplicar o 
acordo de readmissão, bem como os 
requisitos do roteiro para a liberalização do 
regime de vistos, de forma integral, 
coerente e efetiva face a todos os 
Estados-Membros; recorda que a Turquia 
continua a ser um dos principais países de 
trânsito da migração ilegal para a UE e, 
consequentemente, a aplicação eficiente 
dos acordos bilaterais de readmissão 
existentes permanece uma prioridade; 
salienta a importância de uma melhor 
gestão dos fluxos migratórios 
heterogéneos em todas as fronteiras da 
Turquia, especialmente nas fronteiras 
com a UE, e insta a Turquia a alinhar-se 
com o acervo da UE relativamente à 
política de vistos, bem como os países 
terceiros cujos cidadãos constituem uma 
parte significativa dos fluxos migratórios 
heterogéneos para a UE;
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Or. en

Alteração 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Acolhe com satisfação a assinatura por 
parte da Turquia do acordo de readmissão
em 16 de dezembro de 2013, que permite o 
lançamento do roteiro para a liberalização 
do regime de vistos; acolhe com satisfação 
a criação da Direção Geral de Gestão da 
Migração, com a legislação adotada 
relativa aos estrangeiros e à proteção 
internacional; recorda que a Turquia é 
um dos principais países de trânsito da 
migração irregular para a UE e realça os 
claros benefícios da facilitação do acesso à 
UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

Or. en

Alteração 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 

3. Acolhe com satisfação a assinatura por 
parte da Turquia do acordo de readmissão
em 16 de dezembro de 2013, que permite o 
lançamento do roteiro para a liberalização 
do regime de vistos; recorda que a Turquia 
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vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

é um dos principais países de trânsito da 
migração irregular para a UE e realça os 
claros benefícios da facilitação do acesso à 
UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

Or. en

Alteração 69
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Acolhe com satisfação a assinatura por 
parte da Turquia do acordo de readmissão
em 16 de dezembro de 2013; insta a 
Turquia e a Comissão a avançarem no 
diálogo de modo a alcançarem 
rapidamente progressos substanciais em 
relação ao roteiro para a liberalização do 
regime de vistos; recorda que a Turquia é 
um dos principais países de trânsito da 
migração irregular para a UE e realça os 
claros benefícios da facilitação do acesso à 
UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

Or. en
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Alteração 70
Eduard Kukan

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; solicita 
à Comissão que tome, paralelamente, 
medidas, tendo em vista a liberalização do 
regime de vistos, e realça os claros 
benefícios da facilitação do acesso à UE de 
empresários, professores universitários, 
estudantes e representantes da sociedade 
civil;

3. Acolhe com satisfação a assinatura do 
acordo de readmissão por parte da 
Turquia e da UE e o lançamento do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a aplicar o acordo de 
readmissão sem demora; solicita à 
Comissão que tome, paralelamente, outras 
medidas, tendo em vista a liberalização do 
regime de vistos, e realça os claros 
benefícios da facilitação do acesso à UE de 
empresários, professores universitários, 
estudantes e representantes da sociedade 
civil;

Or. en

Alteração 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; solicita 

3. Regista a assinatura simultânea do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 



PE526.229v01-00 40/128 AM\1014601PT.doc

PT

à Comissão que tome, paralelamente, 
medidas, tendo em vista a liberalização do 
regime de vistos, e realça os claros 
benefícios da facilitação do acesso à UE de 
empresários, professores universitários, 
estudantes e representantes da sociedade 
civil;

os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil; solicita que a execução 
deste acordo de readmissão seja objeto de 
escrutínio democrático, a fim de garantir 
o respeito integral dos direitos das pessoas 
em causa; exorta a Turquia e a União 
Europeia a respeitarem plenamente as 
suas obrigações internacionais e 
europeias em matéria de direitos 
humanos, especialmente o princípio da 
não-repulsão e o acesso ao procedimento 
de asilo; exorta a Turquia a instituir um 
sistema de asilo eficaz e conforme com as 
normas internacionais;

Or. fr

Alteração 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora; solicita
à Comissão que tome, paralelamente, 
medidas, tendo em vista a liberalização do 
regime de vistos, e realça os claros 
benefícios da facilitação do acesso à UE 
de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora;

Or. de
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Alteração 73
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão sem demora;
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Acolhe com satisfação o compromisso 
de assinar e aplicar o acordo de 
readmissão alcançado em Ancara em 
dezembro de 2013 e solicita à Comissão 
que tome, paralelamente, medidas, tendo 
em vista a liberalização do regime de 
vistos, com o objetivo de facilitar o acesso 
à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos;

Or. en

Alteração 74
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento 
comum no que toca à pertinência para 
ambas do acordo de readmissão e do 
roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE e, consequentemente, 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 

3. Recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da migração 
irregular para a UE; salienta que foi um 
erro colossal combinar as negociações 
sobre o acordo de readmissão com as 
negociações relativas à liberalização do 
regime dos vistos; solicita à Comissão que 
reverta as futuras medidas, tendo em vista 
a liberalização do regime de vistos, 
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acordo de readmissão sem demora; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

acordadas com a Turquia;

Or. nl

Alteração 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que 
tome, paralelamente, medidas, tendo em 
vista a liberalização do regime de vistos, e 
realça os claros benefícios da facilitação 
do acesso à UE de empresários, 
professores universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil;

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora;

Or. it

Alteração 76
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e 
a UE cheguem a um entendimento comum
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão
sem demora; solicita à Comissão que 
tome, paralelamente, medidas, tendo em 
vista a liberalização do regime de vistos, e 
realça os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Frisa a importância de um entendimento 
comum entre a Turquia e a UE no que 
toca à pertinência para ambas do acordo de 
readmissão e do roteiro para a liberalização 
do regime de vistos; recorda que a Turquia 
é um dos principais países de trânsito da 
migração irregular para a UE e, 
consequentemente, acolhe com satisfação 
a assinatura do acordo de readmissão e o 
início do diálogo UE-Turquia em matéria 
de liberalização dos vistos em 16 de 
dezembro de 2013; realça os claros 
benefícios da facilitação do acesso à UE de 
empresários, professores universitários, 
estudantes e representantes da sociedade 
civil;

Or. en

Alteração 77
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e da abertura de um 
processo de diálogo sobre a liberalização 
do regime de vistos; recorda que a Turquia 
é um dos principais países de trânsito da 
migração irregular para a UE e, 
consequentemente, insta a Turquia a 
aplicar o acordo de readmissão sem 
demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários e estudantes;
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Or. de

Alteração 78
Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, saúda a assinatura, 
em 16 de dezembro de 2013, do acordo de 
readmissão pela Comissão e Turquia; 
espera que o acordo será aplicado sem 
demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

Or. pl

Alteração 79
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
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que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
aplicar o acordo de readmissão sem 
demora; mostra-se preocupado e lamenta 
as declarações proferidas pelo Governo 
turco de que não tem intenção de aplicar 
o acordo de readmissão face à República 
de Chipre e sublinha que esta atitude é 
contrária ao sistema jurídico da UE e, por 
conseguinte, insta o Governo turco a 
respeitar e cumprir o quadro jurídico e as 
obrigações decorrentes do acordo de 
readmissão; caso contrário, serão 
tomadas medidas para proteger o sistema 
jurídico da UE e os direitos jurídicos e 
políticos dos seus Estados-Membros; insta 
a Comissão a garantir que, até à entrada 
em vigor deste acordo e até à sua 
aplicação integral e efetiva face a todos os 
Estados-Membros, os acordos bilaterais 
existentes sejam aplicados na íntegra; 
solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

Or. en

Alteração 80
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
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de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome,
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil; reconhece que cabe aos 
governos dos Estados-Membros, através 
das disposições transitórias que constam 
do Tratado de Adesão e, quando 
necessário, das revisões dos Tratados da 
UE, tomarem decisões em matéria de 
migração, tais como restrições à liberdade 
de circulação, reconhecendo que esta 
questão se tornou motivo de grande 
preocupação em muitos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 81
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 

3. Acolhe com satisfação o acordo entre a 
União Europeia e a República da Turquia 
relativo à «Readmissão de pessoas que 
residem sem autorização» assinado em 16 
de dezembro de 2013; frisa a importância 
de que a Turquia e a UE cheguem a um 
entendimento comum no que toca à 
pertinência para ambas do acordo de 
readmissão e do roteiro para a liberalização 
do regime de vistos; recorda que a Turquia 
é um dos principais países de trânsito da 
migração irregular para a UE e, 
consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
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da sociedade civil; paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

Or. en

Alteração 82
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; solicita à Comissão que tome, 
paralelamente, medidas, tendo em vista a 
liberalização do regime de vistos, e realça 
os claros benefícios da facilitação do 
acesso à UE de empresários, professores 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil;

3. Frisa a importância de que a Turquia e a 
UE cheguem a um entendimento comum 
no que toca à pertinência para ambas do 
acordo de readmissão e do roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; recorda 
que a Turquia é um dos principais países 
de trânsito da migração irregular para a UE 
e, consequentemente, insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
sem demora; insta a Comissão a tomar 
todas as medidas necessárias para 
salvaguardar os direitos dos cidadãos 
turcos que residem legalmente nos 
Estados-Membros da UE; solicita à 
Comissão que tome, paralelamente, 
medidas, tendo em vista a liberalização do 
regime de vistos, e realça os claros 
benefícios da facilitação do acesso à UE de 
empresários, professores universitários, 
estudantes e representantes da sociedade 
civil;

Or. en

Alteração 83
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Mostra-se profundamente 
preocupado com os recentes 
desenvolvimentos na Turquia em relação 
às alegações de corrupção ao mais alto 
nível e insta o Governo turco a abster-se 
de interferir nos processos judiciais e a 
certificar-se de que os regulamentos estão 
em conformidade com os princípios da 
independência do poder judiciário, da 
separação de poderes, bem como dos 
artigos relevantes da Constituição;

Or. en

Alteração 84
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Observa com grande preocupação o 
recente escândalo de corrupção; lamenta 
as declarações das autoridades turcas 
sobre o alegado minigolpe de Estado 
decorrente de alegações de conspiração e 
que resultou em detenções maciças e 
investigações parciais que purgaram 
cerca de 350 investigadores policiais e 
bloquearem uma segunda onda de 
investigações no caso de corrupção; 
sublinha a importância fundamental da 
existência de um sistema judicial 
imparcial e de uma separação de poderes 
enquanto pilares de um regime 
democrático baseado no Estado de direito;

Or. en
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Alteração 85
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Relembra o Governo da Turquia da
sua própria dedicação relativamente à 
erradicação da corrupção, mais 
especificamente através da aplicação da 
maioria das recomendações formuladas 
nos relatórios de avaliação do Grupo de 
Estados contra a Corrupção do Conselho 
da Europa (GRECO), de 2005; 

Or. en

Alteração 86
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Título intercalar 2

Proposta de resolução Alteração

Cumprimento dos critérios de Copenhaga Falha n.º 2 da Turquia: Cumprimento dos 
critérios de Copenhaga

Or. nl

Alteração 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º -4 (novo)

Proposta de resolução Alteração

-4. Exprime a sua grande preocupação 
face aos recentes desenvolvimentos que 
culminam numa crise do Estado turco; 
deplora as declarações do Governo que 
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revelam falta de compreensão do 
princípio da separação de poderes; 
lamenta a grave quebra de confiança 
entre o Governo, o poder judiciário, a 
polícia e os meios de comunicação social; 
exorta o Governo a desistir de ações que 
impeçam a investigação e a condenação 
da corrupção e do crime organizado em 
altos cargos; insta novamente todas as 
instituições, os intervenientes com 
interesses comerciais e as forças políticas 
a respeitarem integralmente o Estado de 
direito e a garantirem a imparcialidade e 
a independência do poder judiciário; além 
disso, insta o Movimento Gülen a 
melhorar a sua transparência e 
responsabilização e espera que todas as 
alegações contra o Movimento sejam alvo 
de um inquérito imparcial; 

Or. en

Alteração 88
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
N.º -4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-4-A. Mostra-se preocupado com os 
recentes desenvolvimentos na Turquia em 
torno de uma grande investigação de 
corrupção; relembra com determinação a 
necessidade de garantir a independência e 
a imparcialidade do processo judiciário e 
de todas as partes envolvidas respeitarem 
integralmente o Estado de direito e o 
princípio da separação de poderes;

Or. en

Alteração 89
Geoffrey Van Orden
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação 
com a polarização política e com o facto 
de o Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais;
insta todos os atores políticos, o Governo e 
a Oposição a trabalharem em conjunto 
com vista a aprofundar o pluralismo 
político nas instituições públicas e a 
promover a modernização e a 
democratização do Estado e da sociedade; 
insta todos os atores políticos, o Governo 
e a Oposição a trabalharem em conjunto 
com vista a aprofundar o pluralismo 
político nas instituições públicas e a 
promover a modernização e a 
democratização do Estado e da sociedade;

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; insta todos os atores políticos a 
promoverem a modernização e a 
democratização do Estado e da sociedade e 
a terem em conta os interesses e as 
opiniões de todos os elementos da 
população, incluindo as minorias;

Or. en

Alteração 90
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
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Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta todos os 
atores políticos, o Governo e a Oposição a 
trabalharem em conjunto com vista a 
aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade;

Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político, fornecendo um quadro 
para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; salienta o papel 
crucial das organizações da sociedade 
civil e a necessidade de existir uma 
comunicação adequada com o público 
para a realização das reformas 
necessárias; insta a maioria política a 
implicar ativamente a minoria e as 
organizações da sociedade civil no debate 
sobre as reformas importantes e, sempre 
que possível, a ter em conta de forma 
inclusiva os seus interesses e opiniões;

Or. en

Alteração 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
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Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta todos os 
atores políticos, o Governo e a Oposição a 
trabalharem em conjunto com vista a 
aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade;

Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta a maioria 
política a implicar ativamente a minoria 
no debate sobre as reformas importantes 
e, sempre que possível, a ter em conta de 
forma inclusiva os seus interesses e 
opiniões; salienta que a reforma 
constitucional deve continuar a ser uma 
prioridade para a modernização da 
República, na qual as pessoas eleitas 
democraticamente também governarão 
democraticamente;

Or. en

Alteração 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
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vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta todos os 
atores políticos, o Governo e a Oposição a 
trabalharem em conjunto com vista a 
aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade;

vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta a maioria 
política a implicar ativamente a minoria 
no debate sobre as reformas importantes 
e, sempre que possível, a ter em conta de 
forma inclusiva os seus interesses e 
opiniões; sublinha que a democracia não 
se resume às eleições e espera que as 
pessoas que venham a ser eleitas 
democraticamente também governem 
democraticamente;

Or. en

Alteração 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta todos os 
atores políticos, o Governo e a Oposição a 
trabalharem em conjunto com vista a 
aprofundar o pluralismo político nas 

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta a maioria 
política a implicar ativamente a minoria 
no debate sobre as reformas importantes e 
a ter em conta de forma inclusiva os seus 
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instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade;

interesses e opiniões;

Or. fr

Alteração 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta todos os 
atores políticos, o Governo e a Oposição a 
trabalharem em conjunto com vista a 
aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade;

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta a maioria 
política a implicar ativamente as diversas 
forças políticas e a sociedade civil no 
debate sobre as reformas importantes e, 
sempre que possível, a ter em conta de 
forma inclusiva os seus interesses e 
opiniões;

Or. fr

Alteração 95
Raimon Obiols
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta todos os
atores políticos, o Governo e a Oposição a 
trabalharem em conjunto com vista a 
aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade;

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente à elaboração de uma nova 
Constituição e às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta a maioria 
política a implicar ativamente a minoria 
no debate sobre as reformas importantes 
e, sempre que possível, a ter em conta de 
forma inclusiva os seus interesses e 
opiniões;

Or. en

Alteração 96
Adam Bielan

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 

4. Destaca o papel crucial de um sistema de 
equilíbrio de poderes em qualquer Estado 
democrático atual e o papel fundamental 
que a Grande Assembleia Nacional da 
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Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta todos os 
atores políticos, o Governo e a Oposição a 
trabalharem em conjunto com vista a 
aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade;

Turquia tem de desempenhar no centro do 
sistema político turco, fornecendo um 
quadro para o diálogo e contribuindo para a 
criação de um consenso a nível do espetro 
político; manifesta a sua preocupação com 
a polarização política e com o facto de o 
Governo e a Oposição não estarem 
preparados para chegar a um consenso 
relativamente às reformas principais; insta 
todos os atores políticos, o Governo e a 
Oposição a trabalharem em conjunto com 
vista a aprofundar o pluralismo político nas 
instituições públicas e a promover a 
modernização e a democratização do 
Estado e da sociedade; insta a maioria 
política a implicar ativamente a sociedade 
civil e a minoria no debate sobre as 
reformas importantes e, sempre que 
possível, a ter em conta de forma 
inclusiva os seus interesses e opiniões;

Or. pl

Alteração 97
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Sublinha a importância de todos os 
ministérios cooperarem com o Tribunal 
de Contas na preparação dos relatórios de 
auditoria, enviando os dados relevantes, e 
dos relatórios de auditoria completos a 
apresentar à Grande Assembleia Nacional 
da Turquia antes da aprovação do 
orçamento;

Or. en
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Alteração 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Convida o Governo a fazer com que 
o Tribunal de Contas opere de acordo 
com as normas internacionais; convida o 
Governo a garantir às instituições 
pertinentes e ao público um acesso
integral aos relatórios do Tribunal de 
Contas, nomeadamente à Grande 
Assembleia Nacional da Turquia, 
inclusive os relatórios respeitantes às 
forças de segurança;

Or. fr

Alteração 99
Alojz Peterle

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Mostra-se preocupado com a forma 
como o Governo turco, depois do dia 17 
de dezembro de 2013, reagiu à corrupção 
relacionada com a operação conduzida 
pelo procurador de Istambul que visou 
vários ministros e empresários; condena o 
despedimento dos chefes de polícia 
responsáveis pela operação relacionada 
com a corrupção; nesta matéria, apela ao 
respeito do Estado de direito, da 
imparcialidade e independência do poder 
judiciário, como forma de autonomizar a 
separação de poderes, que representa um 
dos pilares fundamentais da democracia;

Or. en
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Alteração 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Mostra-se preocupado com a divisão 
cultural cada vez mais profunda na 
Turquia relativamente às denominadas 
«questões de estilo de vida», pois corre-se 
o risco de as autoridades começarem a 
imiscuir-se nas vidas privadas dos 
cidadãos, como ficou demonstrado em 
declarações recentes sobre: o número de 
filhos que as mulheres devem ter, as 
residências mistas de estudantes e a venda 
de álcool; 

Or. en

Alteração 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Mostra-se preocupado com o facto de 
a separação de poderes ter sido posta em 
causa após a descoberta dos alegados 
casos de corrupção e condena o 
despedimento dos oficiais de polícia que 
investigaram os casos de corrupção; insta 
o Governo a respeitar o Estado de direito 
e a independência do poder judiciário e a 
apoiar ativamente as investigações dos 
casos de corrupção; exprime grande 
preocupação com a campanha de 
difamação lançada contra o poder 
judiciário turco;
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Or. en

Alteração 102
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Alerta para a erosão do princípio da 
separação de poderes; mostra-se muito 
preocupado com a forma como o Governo 
reagiu à operação contra a corrupção 
lançada pelo procurador de Istambul que 
visa vários ministros e empresários; 
condena o despedimento dos chefes de 
polícia responsáveis pela operação 
relacionada com a corrupção por parte do 
ministro do Interior que era alvo das 
alegações; regista com preocupação o 
despedimento de todos os chefes de polícia 
responsáveis pelo combate à corrupção e 
ao crime organizado nas principais 
cidades;

Or. en

Alteração 103
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Mostra-se preocupado com as 
alegações de caracterização sistemática 
por parte do Governo de funcionários 
públicos, jornalistas, académicos, 
organizações da sociedade civil, com base 
na religião, etnia e filiação política; 
condena a enorme pressão do Governo 
sobre os tribunais e a censura pública do 
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procurador e dos chefes de polícia por 
parte do primeiro-ministro; insta todos os 
indivíduos e todas as instituições a 
respeitarem integralmente o Estado de 
direito e a garantirem a imparcialidade e 
independência do poder judiciário;

Or. en

Alteração 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade urgente de 
progredir na implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, no 
que respeita à adoção de legislação em 
matéria de proteção de dados pessoais e de 
justiça militar, e de legislação que 
estabeleça medidas de ação positiva, a fim 
de contribuir para a concretização da 
igualdade dos géneros;

5. Salienta a necessidade urgente de 
progredir na implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, no 
que respeita à adoção de legislação em 
matéria de proteção de dados pessoais e de 
justiça militar;

Or. de

Alteração 105
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade urgente de 
progredir na implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, no 
que respeita à adoção de legislação em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
de justiça militar, e de legislação que 
estabeleça medidas de ação positiva, a fim 

5. Salienta a necessidade urgente de 
progredir na implementação das alterações 
constitucionais de 2010;
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de contribuir para a concretização da 
igualdade dos géneros;

Or. en

Alteração 106
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade urgente de 
progredir na implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, no 
que respeita à adoção de legislação em 
matéria de proteção de dados pessoais e de 
justiça militar, e de legislação que 
estabeleça medidas de ação positiva, a fim
de contribuir para a concretização da 
igualdade dos géneros;

5. Salienta a necessidade urgente de 
progredir na implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, no 
que respeita à adoção de legislação em 
matéria de proteção de dados pessoais e de 
justiça militar, e de legislação que 
estabeleça medidas de ação positiva, a fim 
de contribuir para a concretização da 
igualdade dos géneros; sublinha a 
importância de aplicar rigorosamente 
estas alterações legislativas depois de 
adotadas;

Or. en

Alteração 107
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta que a UE pode instar e 
exortar as autoridades turcas a realizarem 
muitas reformas, mas que a Turquia 
simplesmente não quer, não consegue ou 
não pretende fazê-las; exorta a que as 
negociações de adesão entre a UE e a 
Turquia terminem definitivamente;
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Or. nl

Alteração 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem o seu 
trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 
chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de 
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; frisa que as normas que 
regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e lamenta a 
interrupção do seu trabalho, tendo em 
vista uma nova Constituição para a 
Turquia, uma vez que esta é essencial para 
o processo de reforma na Turquia; salienta 
a importância de chegar a um consenso, no 
contexto do processo de reforma 
constitucional, relativamente a um sistema 
eficaz de separação de poderes e a uma 
definição inclusiva de cidadania; sublinha 
que a Turquia, na qualidade de Estado-
Membro do Conselho da Europa, pode 
beneficiar de um diálogo ativo com a 
Comissão de Veneza sobre o processo de 
reforma constitucional; frisa que as normas 
que regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza; recorda que essas normas estão 
inscritas na Constituição e que qualquer 
reforma das mesmas deve ser adotada 
num quadro de serenidade e de consenso 
tão alargado quanto possível;

Or. fr

Alteração 109
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem o seu
trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 
chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de 
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; frisa que as normas que 
regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e exprime a sua 
preocupação relativamente à atual falta 
de progresso; acredita veementemente que 
o trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, deve 
continuar, uma vez que esta é essencial 
para o processo de reforma na Turquia; 
salienta a importância de chegar a um 
consenso, no contexto do processo de 
reforma constitucional, relativamente a um 
sistema eficaz de separação de poderes e a 
uma definição inclusiva de cidadania; 
sublinha que a Turquia, na qualidade de 
Estado-Membro do Conselho da Europa, 
pode beneficiar de um diálogo ativo com a 
Comissão de Veneza sobre o processo de 
reforma constitucional; frisa que as normas 
que regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

Or. en

Alteração 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem o seu 
trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 

6. Regista que o Comité de Conciliação só 
alcançou um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a redobrarem o seu 
trabalho, de modo a elaborarem 
genuinamente uma nova Constituição para 
a Turquia, uma vez que esta é essencial 
para o processo de reforma na Turquia; 
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chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; frisa que as normas que 
regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

salienta a importância de chegar a um
consenso, no contexto do processo de 
reforma constitucional, relativamente a um 
sistema eficaz de separação de poderes e a 
uma definição inclusiva de cidadania; 
sublinha que a Turquia, na qualidade de 
Estado-Membro do Conselho da Europa, 
deve tentar beneficiar de um diálogo ativo 
com a Comissão de Veneza sobre o 
processo de reforma constitucional; frisa 
que as normas que regem a eleição dos 
membros e a composição do Conselho 
Superior da Magistratura devem ser 
plenamente coerentes com os critérios da 
Comissão de Veneza; 

Or. en

Alteração 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 
60 alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem o seu 
trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 
chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de 
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; frisa que as normas que 
regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 

6. Lamenta a dissolução do Comité de 
Conciliação após a terceira ausência 
injustificada do partido do Governo e 
convida todas as partes a continuarem o 
seu trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 
chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de 
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; frisa que as normas que 
regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
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Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza; 

Or. en

Alteração 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem o seu 
trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 
chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de 
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; frisa que as normas que 
regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem o seu 
trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 
chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de 
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; sublinha que as alterações 
constitucionais devem ser efetuadas de 
forma transparente e inclusiva, com total 
envolvimento da sociedade civil em todas 
as etapas; frisa que as normas que regem a 
eleição dos membros e a composição do 
Conselho Superior da Magistratura devem 
ser plenamente coerentes com os critérios 
da Comissão de Veneza;

Or. en
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Alteração 113
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem o seu 
trabalho, tendo em vista uma nova 
Constituição para a Turquia, uma vez que 
esta é essencial para o processo de reforma 
na Turquia; salienta a importância de 
chegar a um consenso, no contexto do 
processo de reforma constitucional, 
relativamente a um sistema eficaz de 
separação de poderes e a uma definição 
inclusiva de cidadania; sublinha que a 
Turquia, na qualidade de Estado-Membro 
do Conselho da Europa, pode beneficiar de 
um diálogo ativo com a Comissão de 
Veneza sobre o processo de reforma 
constitucional; frisa que as normas que 
regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

6. Louva o Comité de Conciliação por ter 
chegado a um consenso relativamente a 60 
alterações constitucionais e convida os 
respetivos membros a continuarem 
rapidamente o seu trabalho, tendo em vista 
uma nova Constituição para a Turquia, 
uma vez que esta é essencial para o 
processo de reforma na Turquia; salienta a 
importância de chegar a um consenso, no 
contexto do processo de reforma 
constitucional, relativamente a um sistema 
eficaz de separação de poderes e a uma 
definição inclusiva de cidadania, de modo 
a conseguir uma Constituição totalmente 
democrática que garanta direitos iguais 
para todas as pessoas na Turquia; 
sublinha que a Turquia, na qualidade de 
Estado-Membro do Conselho da Europa, 
pode beneficiar de um diálogo ativo com a 
Comissão de Veneza sobre o processo de 
reforma constitucional; frisa que as normas 
que regem a eleição dos membros e a 
composição do Conselho Superior da 
Magistratura devem ser plenamente 
coerentes com os critérios da Comissão de 
Veneza;

Or. en

Alteração 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Manifesta a sua preocupação com a 
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reação do Governo aos casos de 
corrupção de dezembro de 2013 e lembra 
que as autoridades devem assegurar a 
independência da justiça em quaisquer 
circunstâncias, em conformidade com as 
normas europeias; frisa a necessidade de 
instituir uma polícia judiciária que opere 
sob a autoridade de um juiz;

Or. fr

Alteração 115
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Realça a necessidade de mais 
progressos nos domínios dos direitos 
laborais e sindicais; solicita à Turquia 
que comece a trabalhar em nova 
legislação neste domínio, para garantir o 
respetivo alinhamento com o acervo da 
UE e com as convenções da OIT, 
nomeadamente no que se refere ao direito 
à greve e ao direito à negociação coletiva;

Or. en

Alteração 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Mostra-se preocupado com a falta de 
progresso relativamente à legislação 
contra a discriminação e com o facto de 
as atuais leis contra a discriminação 
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serem insuficientes e não estarem 
alinhadas com o acervo da UE; salienta a 
necessidade urgente de adotar legislação 
exaustiva contra as discriminações e de 
criar uma autoridade para a igualdade e a 
luta contra a discriminação com vista a 
proteger os cidadãos contra a 
discriminação com base na etnia, religião, 
sexo, idade, deficiência, orientação sexual 
ou identidade sexual;

Or. en

Alteração 117
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela 
ao Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

7. Salienta que o pacote de democratização 
apresentado pelo Governo em 30 de 
setembro de 2013 é uma enorme farsa, 
tendo em conta, entre outros, os recentes 
desenvolvimentos; apela ao Governo para 
que assegure que a legislação em matéria 
de crimes de ódio ofereça proteção a todos 
os cidadãos, incluindo as minorias, tais 
como os Cristãos, os Judeus e as pessoas 
LGBTI;

Or. nl

Alteração 118
Graham Watson
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Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

7. Regozija-se e apela à aplicação do
pacote de democratização apresentado pelo 
Governo em 30 de setembro de 2013 e 
solicita ao Governo que consulte 
devidamente a Oposição e as organizações 
da sociedade civil pertinentes quando 
preparar a legislação de aplicação, e que 
prossiga os seus esforços no sentido de 
proceder à revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBT; 
insta o Governo a apresentar sem demora 
um pacote de reformas onde algumas das 
questões fundamentais, tais como a 
questão alevita, não incluídas no pacote 
de democratização de 30 de setembro, 
sejam abordadas;

Or. en

Alteração 119
Alojz Peterle

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 

7. Regozija-se e apela à aplicação do
pacote de democratização apresentado pelo 
Governo em 30 de setembro de 2013 e 
solicita ao Governo que consulte 
devidamente a Oposição e as organizações 
da sociedade civil pertinentes quando 
preparar a legislação de aplicação, e que 
prossiga os seus esforços no sentido de 
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revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

proceder à revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;
insta o Governo a apresentar sem demora 
um pacote de reformas onde algumas das 
questões fundamentais, tais como a 
questão alevita, não incluídas no pacote 
de democratização de 30 de setembro, 
sejam abordadas;

Or. en

Alteração 120
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

7. Regozija-se e apela à aplicação do
pacote de democratização apresentado pelo 
Governo em 30 de setembro de 2013 e 
solicita ao Governo que consulte 
devidamente a Oposição e as organizações 
da sociedade civil quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca, de modo 
a reforçar a democracia e refletir melhor 
o pluralismo existente no país; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo todas as comunidades, as 
minorias e as pessoas LGBTI;

Or. en
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Alteração 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que ponha rapidamente em 
prática as medidas anunciadas, em 
concertação com a Oposição e as 
organizações da sociedade civil pertinentes 
quando preparar a legislação de aplicação, 
e que prossiga os seus esforços no sentido 
de proceder à revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

Or. fr

Alteração 122
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 

7. Apela à aplicação imediata do pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 



AM\1014601PT.doc 73/128 PE526.229v01-00

PT

revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

Or. el

Alteração 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas 
LGBTI;

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos;

Or. it

Alteração 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI; 
encoraja o Governo a tomar medidas para 
melhorar os direitos da comunidade
alevita;

Or. en

Alteração 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 



AM\1014601PT.doc 75/128 PE526.229v01-00

PT

todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI; 
lamenta a ausência de questões 
fundamentais no pacote de reforma, tais 
como os direitos da comunidade alevita, e 
insta o Governo a dar resposta a estas 
questões relevantes sem demora;

Or. en

Alteração 126
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI; 
apela a que sejam desenvolvidos mais 
esforços no sentido de dar resposta à 
discriminação com que a minoria cigana 
se depara, bem como de aumentar a 
empregabilidade e reduzir o abandono 
escolar;

Or. en
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Alteração 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

7. Exorta à aplicação integral do pacote 
de democratização apresentado pelo 
Governo em 30 de setembro de 2013 e 
solicita ao Governo que consulte 
devidamente a Oposição e as organizações 
da sociedade civil pertinentes quando 
preparar a legislação de aplicação, e que 
prossiga os seus esforços no sentido de 
proceder à revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

Or. en

Alteração 128
Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 

7. Regozija-se com o pacote de 
democratização apresentado pelo Governo 
em 30 de setembro de 2013 e solicita ao 
Governo que consulte devidamente a 
Oposição e as organizações da sociedade 
civil pertinentes quando preparar a 
legislação de aplicação, e que prossiga os 
seus esforços no sentido de proceder à 
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revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar de 10 % e à inclusão satisfatória de 
todas as partes da sociedade turca; apela ao 
Governo para que assegure que a 
legislação em matéria de crimes de ódio 
ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

revisão do sistema eleitoral, 
designadamente no que toca à redução do 
limiar eleitoral de 10 % e à inclusão 
satisfatória de todas as partes da sociedade 
turca; apela ao Governo para que assegure 
que a legislação em matéria de crimes de 
ódio ofereça proteção a todos os cidadãos, 
incluindo as minorias e as pessoas LGBTI;

Or. pl

Alteração 129
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Insta o Governo a apresentar um 
novo pacote de reformas para dar 
resposta às principais questões pendentes, 
tais como a questão alevita, e que não 
foram incluídas no pacote de 
democratização de 30 de setembro de 
2013;

Or. en

Alteração 130
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Regista que foram desenvolvidos 
esforços com vista a intensificar o diálogo 
com as comunidades religiosas não 
muçulmanas, contudo, na prática, a 
discriminação e os litígios em curso sobre 
direitos de propriedade continuam por 
resolver; insta a Turquia a implementar 
sem demora um quadro jurídico 
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compatível com as disposições da CEDH 
em matéria de crenças e objeção de 
consciência;

Or. en

Alteração 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Acolhe com satisfação a criação de 
novas instituições, nomeadamente a 
instituição do Provedor de Justiça e a 
Instituição Nacional Turca de Defesa dos 
Direitos Humanos, que iniciaram 
atividade em 2013, criando assim 
mecanismos adicionais para os indivíduos 
requererem a proteção dos seus direitos e 
liberdades fundamentais;

Or. en

Alteração 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta que, desde 
o caso de Gezi, outros projetos tenham 
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manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações 
relacionadas com os acontecimentos que 
tiveram lugar no Parque Gezi e espera 
que estas questões sejam plenamente 
abordadas sem demora; exorta a Turquia 
a adotar procedimentos de revisão interna 
satisfatórios e a estabelecer um órgão 
independente de supervisão das agressões 
cometidas pela polícia; entende que os 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi sublinham a necessidade de 
reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

prosseguido sem se ter realizado uma 
consulta e apesar da oposição de uma 
parte importante da população em causa, 
nomeadamente na construção de uma 
estrada no campus da Universidade 
Técnica do Médio Oriente de Ancara ou 
da terceira ponte sobre o Bósforo;

Or. fr

Alteração 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 

8. Lamenta profundamente as mortes de 
alguns manifestantes e agentes da polícia 
no Parque Gezi, o uso excessivo de 
violência pela polícia e os atos violentos 
cometidos por diversos manifestantes;
entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
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manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

no processo decisório; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião; encoraja o Ministério do Interior 
e a polícia turca a definirem métodos para 
lidar com os protestos públicos de forma 
menos conflituosa e, em especial, para 
não impedir ou prejudicar o trabalho dos 
advogados e do pessoal médico que se 
limitam a cumprir as suas obrigações;

Or. en

Alteração 134
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi e noutros pontos do país demonstram 
não só a existência de uma sociedade civil 
dinâmica na Turquia, mas também a 
necessidade de reformas vitais 
suplementares no contexto da promoção 
dos valores fundamentais; realça a 
importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
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atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas 
questões sejam plenamente abordadas 
sem demora; exorta a Turquia a adotar 
procedimentos de revisão interna 
satisfatórios e a estabelecer um órgão 
independente de supervisão das agressões 
cometidas pela polícia; entende que os 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi sublinham a necessidade de 
reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

excessivo de violência pela polícia e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e noutros pontos do país; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e noutros pontos do país 
sublinham a necessidade de reformas mais 
abrangentes, a fim de assegurar o respeito 
pela liberdade de expressão, de imprensa e
de reunião;

Or. nl

Alteração 135
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela polícia e a 
violência de Estado do Governo turco; 
saúda os inquéritos administrativos em 
curso, abertos pelo Ministério do Interior, e 
os inquéritos abertos pelo Provedor de 
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abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

Justiça relativamente às reclamações 
relacionadas com os acontecimentos que 
tiveram lugar no Parque Gezi e espera que 
estas questões sejam plenamente abordadas 
sem demora; exorta a Turquia a adotar 
procedimentos de revisão interna 
satisfatórios e a estabelecer um órgão 
independente de supervisão das agressões 
cometidas pela polícia; entende que os 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi sublinham a necessidade de 
reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião; insta o Governo turco a reavaliar 
as suas políticas em matéria social, 
política, cultural e económica, que foram 
a principal causa da revolta popular no 
Parque Gezi;

Or. en

Alteração 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela polícia e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
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relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; 
mostra-se deveras preocupado com a 
adoção de um novo regulamento que 
permite à polícia deter potenciais 
manifestantes por um período de 12 a 24 
horas sem que tal ordem emane de um 
procurador ou de um juiz; entende que os 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi sublinham a necessidade de 
reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

Or. en

Alteração 137
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela polícia e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, bem como as 
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abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

investigações judiciais e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
sublinha que os agentes da polícia 
responsáveis por causar ferimentos graves 
nos manifestantes através do uso 
desproporcionado e excessivo da força, na 
sua grande maioria, não foram 
responsabilizados perante a Justiça; 
salienta que é necessário um forte 
compromisso político para responsabilizar 
perante a Justiça os responsáveis por 
ferimentos graves e para combater a 
cultura de impunidade, uma vez que, de 
acordo com a Lei n.º 4483, a autorização 
dos governadores é uma pré-condição 
para iniciar investigações contra agentes 
da polícia; exorta a Turquia a adotar 
procedimentos de revisão interna 
satisfatórios e a estabelecer um órgão 
independente de supervisão das agressões 
cometidas pela polícia; entende que os 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi sublinham a necessidade de 
reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

Or. en

Alteração 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
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promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela polícia e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião; lamenta que, aparentemente, os 
tribunais não tenham conseguido 
penalizar os agentes estatais responsáveis 
pela violência associada aos protestos do 
Parque Gezi;

Or. en

Alteração 139
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais e imediatas suplementares no 
contexto da promoção dos valores 
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a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

fundamentais; realça a importância de 
proceder à inclusão de forma mais 
estruturada da sociedade civil no processo 
decisório; lamenta profundamente as 
mortes de alguns manifestantes e agentes 
da polícia, o uso excessivo de violência 
pela polícia e os atos violentos cometidos 
por diversos manifestantes; saúda os 
inquéritos administrativos em curso, 
abertos pelo Ministério do Interior, e os 
inquéritos abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

Or. en

Alteração 140
Marusya Lyubcheva

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório e salienta a 
necessidade de diálogo; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
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excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

Or. bg

Alteração 141
Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 

8. Entende que as manifestações no Parque 
Gezi demonstram não só a existência de 
uma sociedade civil dinâmica na Turquia, 
mas também a necessidade de reformas 
vitais suplementares no contexto da 
promoção dos valores fundamentais; realça 
a importância de proceder à inclusão de 
forma mais estruturada da sociedade civil 
no processo decisório; lamenta 
profundamente as mortes de alguns 
manifestantes e agentes da polícia, o uso 
excessivo de violência pela política e os 
atos violentos cometidos por diversos 
manifestantes; saúda os inquéritos 
administrativos em curso, abertos pelo 
Ministério do Interior, e os inquéritos 
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abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;

abertos pelo Provedor de Justiça 
relativamente às reclamações relacionadas 
com os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi e espera que estas questões 
sejam plenamente abordadas sem demora; 
exorta a Turquia a adotar procedimentos de 
revisão interna satisfatórios e a estabelecer 
um órgão independente de supervisão das 
agressões cometidas pela polícia; entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião; espera que o Governo turco 
respeite os locais públicos e as zonas 
verdes e que se abstenha de sacrificar a 
qualidade de vida dos residentes em prol 
de um crescimento unilateral;

Or. el

Alteração 142
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Insta as autoridades turcas a 
concluírem rapidamente os processos 
judiciais abertos contra os responsáveis 
por perda de vidas durante os 
acontecimentos no Parque Gezi e 
mantém-se empenhado em monitorizar os 
desenvolvimentos destes casos;

Or. en

Alteração 143
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Lamenta profundamente as mortes 
de alguns manifestantes e agentes da 
polícia, o uso excessivo de violência pela 
polícia e os atos violentos cometidos por 
diversos manifestantes; saúda os 
inquéritos administrativos em curso, 
abertos pelo Ministério do Interior, e os 
inquéritos abertos pelo Provedor de 
Justiça relativamente às reclamações 
relacionadas com os acontecimentos que 
tiveram lugar no Parque Gezi e espera 
que estas questões sejam plenamente 
abordadas sem demora; saúda as 
propostas do Provedor sobre as alterações 
a introduzir nas modalidades de recurso à 
força pela polícia; exorta a Turquia a 
adotar procedimentos de revisão interna 
satisfatórios e a estabelecer um órgão 
independente de supervisão das agressões 
cometidas pela polícia; lamenta que o 
seguimento judicial dado às mortes de 
manifestantes não seja satisfatório, seja 
pelo facto de as forças policiais 
incriminadas não terem sido processadas 
judicialmente (morte de Abdullah 
Cömert), seja pelo facto de o processo ser 
marcado por irregularidades (morte de 
Ethem Sarısülük); manifesta a sua 
preocupação com os processos 
instaurados contra profissionais da saúde, 
advogados, académicos, estudantes e 
associações profissionais, que se prendem 
com as suas ações pacíficas nos 
acontecimentos do Parque Gezi; acolhe 
favoravelmente a reforma do direito de 
manifestação proposto no âmbito do 
«pacote de democratização», mas entende 
que os acontecimentos que tiveram lugar 
no Parque Gezi sublinham a necessidade 
de reformas mais abrangentes, a fim de 
assegurar o respeito pela liberdade de 
reunião;
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Or. fr

Alteração 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Reitera a importância para a 
democracia da existência de organizações 
da sociedade civil ativas e independentes; 
salienta a importância do diálogo com as 
referidas organizações e realça o papel 
fundamental destas na contribuição para 
melhorar a cooperação regional nos 
aspetos social e político; manifesta-se 
portanto preocupado com o facto de as 
OSC continuarem sujeitas a multas, 
procedimentos de encerramento e 
obstáculos administrativos às suas 
operações e de a consulta das OSC 
continuar a ser uma exceção e não a 
regra; congratula-se com a melhoria da 
cooperação do Governo turco com as 
ONG mas apela a uma maior consulta 
destas últimas para a tomada de decisões 
políticas, incluindo no que se refere à 
elaboração das políticas e da legislação e 
à vigilância das atividades das 
autoridades;

Or. en

Alteração 145
Raimon Obiols

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

8-A. Observa que a onda de protestos sem 
precedentes também reflete as aspirações 
legítimas de muitos cidadãos turcos a uma 
democracia mais aprofundada; reitera 
que, num regime democrático, os 
governos devem promover a tolerância e 
garantir a liberdade de religião e de 
crença de todos os cidadãos; insta o 
Governo a respeitar o pluralismo e a 
riqueza da sociedade turca;

Or. en

Alteração 146
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação 
pertencerem a grandes conglomerados, 
onde estão concentrados e em que existe 
uma grande série de interesses 
comerciais, e chama a atenção para o 
preocupante fenómeno generalizado da 
autocensura pelos proprietários dos meios 
de comunicação e pelos jornalistas; 
manifesta a sua preocupação com o 

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; exprime a sua 
preocupação face ao fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;
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número particularmente elevado de 
jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva e apela às autoridades judiciais 
da Turquia para que revejam e deem 
seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. en

Alteração 147
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
critica o facto de, atualmente, 
aproximadamente 15 000 sítios Web 
estarem bloqueados na Turquia, de o 
Governo se recusar a revogar legislação 
regressiva, tal como o artigo 8.º da Lei 
relativa à luta contra o terrorismo, e de 
muitos ativistas dos direitos humanos 
estarem presos ao abrigo do artigo 301.º 
do Código Penal, tornando assim crime o 
ato de «denegrir a identidade turca»; 
reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
defensores e ativistas dos direitos 
humanos e jornalistas que divulgam 
provas de violações dos direitos humanos 
ou levantam outras questões de interesse 
público; considera a criminalização da 
opinião um importante obstáculo à 
proteção integral dos direitos humanos na 
Turquia; critica também a forma 
autoritária como os serviços de segurança 
monitorizam contas de redes sociais para 



AM\1014601PT.doc 93/128 PE526.229v01-00

PT

prender milhares de cidadãos; recorda que 
a liberdade de expressão e o pluralismo dos 
meios de comunicação estão no centro dos 
valores europeus e que a imprensa 
independente é crucial para uma sociedade 
democrática; reitera uma vez mais a sua 
preocupação com o facto de muitos meios 
de comunicação pertencerem a grandes 
conglomerados, onde estão concentrados e 
em que existe uma grande série de 
interesses comerciais, e chama a atenção 
para o preocupante fenómeno generalizado 
da autocensura pelos proprietários dos 
meios de comunicação e pelos jornalistas; 
manifesta a sua preocupação com o 
número particularmente elevado de 
jornalistas e militares que se encontram em 
prisão preventiva e apela às autoridades 
judiciais da Turquia para que revejam e 
deem seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. en

Alteração 148
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
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a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; mostra-se preocupado 
com o despedimento de jornalistas de 
cargos na comunicação social devido a 
críticas ao governo; mostra-se 
profundamente preocupado com os 
procedimentos utilizados para punir os 
proprietários dos meios de comunicação 
social críticos; alerta para as implicações 
da acreditação por parte das instituições 
estatais destinada principalmente aos 
meios de comunicação social ligados à 
oposição, manifesta a sua preocupação 
com o número particularmente elevado de 
jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva e apela às autoridades judiciais 
da Turquia para que revejam e deem 
seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. en

Alteração 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
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a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; sublinha que 
a liberdade de expressão também abrange 
os meios de comunicação digitais e as 
redes sociais; reitera uma vez mais a sua 
preocupação com o facto de muitos meios 
de comunicação pertencerem a grandes 
conglomerados, onde estão concentrados e 
em que existe uma grande série de 
interesses comerciais, e chama a atenção 
para o preocupante fenómeno generalizado 
da autocensura pelos proprietários dos 
meios de comunicação e pelos jornalistas; 
condena o número particularmente elevado 
de jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva e apela às autoridades judiciais 
da Turquia para que revejam e deem 
seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. en

Alteração 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos, 
nomeadamente os casos de Can Dündar e 
de Yavuz Baydar, afastados do Milliyet e 
do Sabah, respetivamente; manifesta a 
sua preocupação com o despedimento de 
jornalistas que criticaram o Governo 
noutras ocasiões, nomeadamente os casos 
de Hasan Cemal e de Nazlı Ilıcak, 
afastados do Milliyet e do Sabah, 
respetivamente; recorda que a liberdade de 



PE526.229v01-00 96/128 AM\1014601PT.doc

PT

série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

expressão e o pluralismo dos meios de 
comunicação estão no centro dos valores 
europeus e que a imprensa independente é 
crucial para uma sociedade democrática; 
reitera uma vez mais a sua preocupação 
com o facto de muitos meios de 
comunicação pertencerem a grandes 
conglomerados, onde estão concentrados e 
em que existe uma grande série de 
interesses comerciais, e chama a atenção 
para o preocupante fenómeno generalizado 
da autocensura pelos proprietários dos 
meios de comunicação e pelos jornalistas; 
manifesta a sua preocupação com o 
número particularmente elevado de 
jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva e apela às autoridades judiciais 
da Turquia para que revejam e deem 
seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. fr

Alteração 151
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos, em parte 
devido a censura, especialmente 
autocensura, dos acontecimentos que 
tiveram lugar no Parque Gezi e noutros 
pontos do país e com o despedimento e/ou 
detenção de jornalistas que criticaram as 
reações do Governo perante estes 
acontecimentos; sublinha que isto 
demonstra o caráter repressivo do regime 
de Erdoğan; recorda que a liberdade de 
expressão e o pluralismo dos meios de 
comunicação estão no centro dos valores 
europeus e que a imprensa independente é 
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concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

crucial para uma sociedade democrática; 
reitera uma vez mais a sua preocupação 
com o facto de muitos meios de 
comunicação pertencerem a grandes 
conglomerados, onde estão concentrados e 
em que existe uma grande série de 
interesses comerciais, e chama a atenção 
para o preocupante fenómeno generalizado 
da autocensura pelos proprietários dos 
meios de comunicação e pelos jornalistas; 
manifesta a sua preocupação com o 
número particularmente elevado de 
jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva e apela às autoridades judiciais 
da Turquia para que revejam e deem 
seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. nl

Alteração 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
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generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; critica veementemente o 
número particularmente elevado de 
jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva, o que lesa a liberdade de 
expressão e a comunicação social, e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

Or. en

Alteração 153
Alojz Peterle

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas, existindo uma pressão 
fortíssima sobre os jornalistas que 
criticam o Governo; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
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que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

Or. en

Alteração 154
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e condena veementemente o 
despedimento de jornalistas que criticaram 
as reações do Governo perante estes 
acontecimentos; recorda que a liberdade de 
expressão e o pluralismo dos meios de 
comunicação estão no centro dos valores 
europeus e que a imprensa independente é 
crucial para uma sociedade democrática; 
reitera uma vez mais a sua preocupação 
com o facto de muitos meios de 
comunicação pertencerem a grandes 
conglomerados, onde estão concentrados e 
em que existe uma grande série de 
interesses comerciais, e chama a atenção 
para o preocupante fenómeno generalizado 
da autocensura pelos proprietários dos 
meios de comunicação e pelos jornalistas; 
manifesta a sua preocupação com o 
número particularmente elevado de 
jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva e apela às autoridades judiciais 
da Turquia para que revejam e deem 
seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. en
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Alteração 155
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com o número 
particularmente elevado de jornalistas que 
se encontram em prisão preventiva e apela 
às autoridades judiciais da Turquia para 
que revejam e deem seguimento a estes 
processos o mais rapidamente possível;

9. Manifesta a sua preocupação com a 
cobertura extremamente limitada pelos 
meios de comunicação turcos dos 
acontecimentos que tiveram lugar no 
Parque Gezi e com o despedimento de 
jornalistas que criticaram as reações do 
Governo perante estes acontecimentos; 
recorda que a liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
estão no centro dos valores europeus e que 
a imprensa independente é crucial para 
uma sociedade democrática; reitera uma 
vez mais a sua preocupação com o facto de 
muitos meios de comunicação pertencerem 
a grandes conglomerados, onde estão 
concentrados e em que existe uma grande 
série de interesses comerciais, e chama a 
atenção para o preocupante fenómeno 
generalizado da autocensura pelos 
proprietários dos meios de comunicação e 
pelos jornalistas; mostra-se preocupado 
com o despedimento dos jornalistas que 
expressaram opiniões contra o Governo e 
com as sanções impostas aos proprietários 
dos meios de comunicação críticos; 
manifesta a sua preocupação com o 
número particularmente elevado de 
jornalistas que se encontram em prisão 
preventiva e apela às autoridades judiciais 
da Turquia para que revejam e deem 
seguimento a estes processos o mais 
rapidamente possível;

Or. el
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Alteração 156
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta profunda preocupação 
com os desenvolvimentos na Turquia 
desde 17 de dezembro; sublinha com 
determinação a necessidade de garantir a 
independência e a imparcialidade das 
investigações e dos inquéritos sobre 
corrupção realizados pelo poder 
judiciário;

Or. el

Alteração 157
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Insiste na necessidade de quaisquer 
julgamentos contra jornalistas se 
realizarem de forma transparente,
respeitando o Estado de direito e 
garantindo condições adequadas, como a 
disponibilização de instalações adaptadas 
a cada audição, a distribuição de 
manuscritos corretos aos detidos e a 
prestação de informações aos jornalistas 
sobre as acusações contra eles aduzidas;

Or. en

Alteração 158
Charles Tannock
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Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Regista a realização de 
comemorações públicas assinalando o 
genocídio arménio no dia 24 de abril de 
2013 pelo quarto ano consecutivo em 
diversos locais na Turquia, incluindo na 
Praça Taksim em Istambul, sem qualquer 
interferência por parte das autoridades; 
acolhe com satisfação este 
desenvolvimento, bem como o debate cada 
vez mais alargado na sociedade e na 
comunicação social da Turquia sobre o 
legado de 1915; encoraja as autoridades a 
continuarem esta abordagem de apoio às 
comemorações;

Or. en

Alteração 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Realça o papel especial da 
comunicação social de serviço público no 
reforço da democracia, nomeadamente 
satisfazendo as necessidades informativas 
dos cidadãos e permitindo a sua 
participação nos processos de tomada de 
decisão. Neste sentido, insta as 
autoridades a garantirem a sua 
independência e sustentabilidade em 
conformidade com as normas europeias;

Or. en
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Alteração 160
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Observa que a onda de protestos sem 
precedentes também reflete as 
preocupações legítimas de muitos 
cidadãos turcos com o facto de o Governo 
poder estar a tentar impor à sociedade 
turca no seu todo um conjunto único de 
valores éticos e de crenças religiosas; 
reitera que, num regime democrático, os 
governos devem promover a tolerância e 
garantir a liberdade de religião e de 
crença de todos os cidadãos; insta o 
Governo a respeitar o pluralismo e a 
riqueza da sociedade turca;

Or. en

Alteração 161
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Mostra-se preocupado com a 
situação dos jornalistas e com a liberdade 
de imprensa na Turquia; realça o papel 
especial da comunicação social de serviço 
público no reforço da democracia, 
nomeadamente satisfazendo as 
necessidades informativas dos cidadãos e 
permitindo a sua participação nos 
processos de tomada de decisão; neste 
sentido, insta as autoridades a garantirem 
a sua independência e sustentabilidade 
em conformidade com as normas 
europeias;
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Or. en

Alteração 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Constata que a delegação ad hoc do 
Parlamento para a observação dos 
julgamentos de jornalistas na Turquia, 
criada em 2011 e referida na sua 
resolução sobre o relatório de 2011 
referente aos progressos realizados na 
Turquia e na sua resolução sobre o 
relatório de 2012 referente aos progressos 
realizados na Turquia, apresentou em 
2013 o relatório de atividades intercalar e 
apresentará o relatório de atividades final 
no primeiro semestre de 2014;

Or. en

Alteração 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Realça o papel importante da 
comunicação social de serviço público no 
reforço da democracia, nomeadamente 
satisfazendo as necessidades informativas 
dos cidadãos e permitindo a sua 
participação nos processos de tomada de 
decisão; insta as autoridades a garantirem 
a independência e a sustentabilidade da 
comunicação social de serviço público em 
conformidade com as normas europeias;
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Or. en

Alteração 164
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta profunda preocupação 
com as críticas internacionais dirigidas ao 
primeiro-ministro da Turquia, Recep 
Tayyip Erdoğan, relativamente à 
repressão violenta contra manifestantes 
pacíficos no verão passado, mas também 
com as recentes revelações de corrupção 
por parte de altos representantes do 
Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP) 
que despoletaram mais manifestações de 
rua; sublinha que a revolta contra o 
primeiro-ministro turco e o partido AKP 
demonstram claramente a divisão 
profunda entre a modernidade secular e a 
tradição islâmica na Turquia; mostra-se 
preocupado que o Governo de Erdoğan 
tenha sido acusado de impedir a 
investigação efetiva do caso de corrupção 
e, por conseguinte, insta o Governo da 
Turquia a garantir que não haverá escape 
possível a uma investigação maciça à 
corrupção e também a avançar para uma 
restruturação profunda do sistema 
judicial;

Or. en

Alteração 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto e às lacunas dos procedimentos no 
processo Ergenekon que, tal como no 
processo Sledgehammer, prejudicaram a 
aceitação da decisão; frisa, uma vez mais 
que o processo KCK, à luz dos factos 
referidos anteriormente, tem de demonstrar 
que o funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 
e incondicional;

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto, às alegações de apresentação de 
provas falsas e às lacunas dos trâmites 
legais no processo Ergenekon e no 
processo Sledgehammer; recorda que o 
Grupo de Trabalho das Nações Unidas 
sobre Detenção Arbitrária considera que 
a detenção dos arguidos no processo
Sledgehammer viola a Convenção 
Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos; frisa, uma vez mais que o 
processo KCK, à luz dos factos referidos 
anteriormente, tem de demonstrar que o 
funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 
e incondicional;

Or. en

Alteração 166
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto e às lacunas dos procedimentos no 
processo Ergenekon que, tal como no 
processo Sledgehammer, prejudicaram a 
aceitação da decisão; frisa, uma vez mais 
que o processo KCK, à luz dos factos 
referidos anteriormente, tem de demonstrar 
que o funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto e às lacunas dos procedimentos e 
alegações de utilização de provas 
incoerentes contra os arguidos no 
processo Ergenekon que, tal como no 
processo Sledgehammer, prejudicaram a 
aceitação da decisão; frisa, uma vez mais 
que o processo KCK, à luz dos factos 
referidos anteriormente, tem de demonstrar 
que o funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
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e incondicional; transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 
e incondicional;

Or. en

Alteração 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto e às lacunas dos procedimentos no 
processo Ergenekon que, tal como no 
processo Sledgehammer, prejudicaram a 
aceitação da decisão; frisa, uma vez mais 
que o processo KCK, à luz dos factos 
referidos anteriormente, tem de demonstrar 
que o funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 
e incondicional;

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto e às lacunas dos procedimentos no 
processo Ergenekon que, tal como no 
processo Sledgehammer e no caso da 
condenação de Füsun Erdoğan, 
prejudicaram a aceitação da decisão;
manifesta a sua preocupação com o 
assédio judiciário de que Pınar Selek é 
objeto há 16 anos; frisa, uma vez mais que 
o processo KCK, à luz dos factos referidos 
anteriormente, tem de demonstrar que o 
funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 
e incondicional;

Or. fr

Alteração 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto e às lacunas dos procedimentos no 
processo Ergenekon que, tal como no 
processo Sledgehammer, prejudicaram a 
aceitação da decisão; frisa, uma vez mais 
que o processo KCK, à luz dos factos 
referidos anteriormente, tem de demonstrar 
que o funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 
e incondicional;

10. Regista as preocupações da sociedade 
turca relativas ao âmbito excessivamente 
vasto e às lacunas dos procedimentos no 
processo Ergenekon que, tal como no 
processo Sledgehammer, prejudicaram a 
aceitação da decisão; frisa, uma vez mais 
que o processo KCK, à luz dos factos 
referidos anteriormente, tem de demonstrar 
que o funcionamento das instituições 
democráticas e judiciais da Turquia é forte, 
adequado, independente, imparcial e 
transparente, e que o compromisso relativo 
ao respeito pelos direitos humanos é firme 
e incondicional; insta a delegação da UE 
em Ancara a monitorizar atentamente o 
desenvolvimento destes processos, 
incluindo possíveis processos de recurso e 
condições de detenção, e a apresentar 
relatório à Comissão e ao Parlamento 
Europeu sobre a matéria;

Or. en

Alteração 169
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação, no contexto do mais recente 
escândalo de corrupção em que os 
membros do Governo turco estão 
envolvidos, com o bloqueio da justiça e da 
polícia através da apreensão de 
documentos úteis ao processo e do 
despedimento ou transferência de 
funcionários da justiça e da polícia; 
solicita ao Governo turco que não 
interfira em processos judiciais e que 
tome as medidas necessárias para que as 
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acusações de violações de direitos sejam 
esclarecidas de forma transparente e 
imparcial;

Or. de

Alteração 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Acolhe com satisfação a criação do 
recurso para o Tribunal Constitucional 
Turco que permite aos cidadãos turcos 
fazerem uso do seu direito de recurso 
diante do Tribunal Constitucional antes 
de recorrerem ao TEDH;

Or. en

Alteração 171
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Assinala que a aplicação do terceiro 
pacote de reforma judicial conduziu à 
libertação de um grande número de 
prisioneiros e congratula-se com o quarto 
pacote de reforma judicial, enquanto outro 
passo importante rumo a uma reforma 
judicial na Turquia em conformidade com 
as normas e os valores da UE; regista, em 
particular, (i) a nova e importante distinção 
entre liberdade de expressão e incitação à 
violência ou à prática de atos de 
terrorismo, (ii) a limitação da infração de 
glorificar um crime ou um criminoso em 

11. Salienta que a reforma do sistema 
judicial turco é um elemento central dos 
esforços de consolidação democrática na 
Turquia; sublinha que o sistema judicial 
turco continua a ter uma carga de 
trabalho excessiva e a não ter 
independência suficiente; assinala que a 
aplicação do terceiro pacote de reforma 
judicial conduziu à libertação de um 
grande número de prisioneiros e 
congratula-se com o quarto pacote de 
reforma judicial, enquanto outro passo 
importante rumo a uma reforma judicial na 
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situações em que haja perigo claro e 
iminente de perturbação da ordem pública 
e (iii) a restrição da prática de um ato 
criminoso em nome de uma organização 
por uma pessoa que não seja membro da 
mesma apenas a organizações armadas;

Turquia em conformidade com as normas e 
os valores da UE; regista, em particular, (i) 
a nova e importante distinção entre 
liberdade de expressão e incitação à 
violência ou à prática de atos de 
terrorismo, (ii) a limitação da infração de 
glorificar um crime ou um criminoso em 
situações em que haja perigo claro e 
iminente de perturbação da ordem pública 
e (iii) a restrição da prática de um ato 
criminoso em nome de uma organização 
por uma pessoa que não seja membro da 
mesma apenas a organizações armadas;

Or. en

Alteração 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Assinala que a aplicação do terceiro 
pacote de reforma judicial conduziu à 
libertação de um grande número de 
prisioneiros e congratula-se com o quarto 
pacote de reforma judicial, enquanto outro 
passo importante rumo a uma reforma 
judicial na Turquia em conformidade com 
as normas e os valores da UE; regista, em 
particular, (i) a nova e importante distinção 
entre liberdade de expressão e incitação à 
violência ou à prática de atos de 
terrorismo, (ii) a limitação da infração de 
glorificar um crime ou um criminoso em 
situações em que haja perigo claro e 
iminente de perturbação da ordem pública 
e (iii) a restrição da prática de um ato 
criminoso em nome de uma organização 
por uma pessoa que não seja membro da 
mesma apenas a organizações armadas;

11. Assinala que a aplicação do terceiro 
pacote de reforma judicial conduziu à 
libertação de um grande número de 
prisioneiros e congratula-se com o quarto 
pacote de reforma judicial, enquanto outro 
passo importante rumo a uma reforma 
judicial na Turquia em conformidade com 
as normas e os valores da UE; saúda o 
trabalho do Ministro da Justiça Sadullah 
Ergin, nomeadamente as reformas 
abrangentes a que procedeu; regista, em 
particular, (i) a nova e importante distinção 
entre liberdade de expressão e incitação à 
violência ou à prática de atos de 
terrorismo, (ii) a limitação da infração de 
glorificar um crime ou um criminoso em 
situações em que haja perigo claro e 
iminente de perturbação da ordem pública 
e (iii) a restrição da prática de um ato 
criminoso em nome de uma organização 
por uma pessoa que não seja membro da 
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mesma apenas a organizações armadas;

Or. fr

Alteração 173
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Assinala que a aplicação do terceiro 
pacote de reforma judicial conduziu à 
libertação de um grande número de 
prisioneiros e congratula-se com o quarto 
pacote de reforma judicial, enquanto outro 
passo importante rumo a uma reforma 
judicial na Turquia em conformidade com 
as normas e os valores da UE; regista, em 
particular, (i) a nova e importante distinção 
entre liberdade de expressão e incitação à 
violência ou à prática de atos de 
terrorismo, (ii) a limitação da infração de 
glorificar um crime ou um criminoso em 
situações em que haja perigo claro e 
iminente de perturbação da ordem pública 
e (iii) a restrição da prática de um ato 
criminoso em nome de uma organização 
por uma pessoa que não seja membro da 
mesma apenas a organizações armadas;

11. Assinala que a aplicação do terceiro 
pacote de reforma judicial conduziu à 
libertação de um grande número de 
prisioneiros e congratula-se com o quarto 
pacote de reforma judicial, enquanto outro 
passo importante rumo a uma reforma 
judicial na Turquia em conformidade com 
as normas e os valores da UE; regista, em 
particular, (i) a nova e importante distinção 
entre liberdade de expressão, de imprensa 
e de reunião e incitação à violência ou à 
prática de atos de terrorismo, (ii) a
limitação da infração de glorificar um 
crime ou um criminoso em situações em 
que haja perigo claro e iminente de 
perturbação da ordem pública e (iii) a 
restrição da prática de um ato criminoso 
em nome de uma organização por uma 
pessoa que não seja membro da mesma 
apenas a organizações armadas;

Or. nl

Alteração 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Assinala que a aplicação do terceiro 11. Assinala que a aplicação do terceiro 



PE526.229v01-00 112/128 AM\1014601PT.doc

PT

pacote de reforma judicial conduziu à 
libertação de um grande número de
prisioneiros e congratula-se com o quarto 
pacote de reforma judicial, enquanto outro 
passo importante rumo a uma reforma 
judicial na Turquia em conformidade com 
as normas e os valores da UE; regista, em 
particular, (i) a nova e importante distinção 
entre liberdade de expressão e incitação à 
violência ou à prática de atos de 
terrorismo, (ii) a limitação da infração de 
glorificar um crime ou um criminoso em 
situações em que haja perigo claro e 
iminente de perturbação da ordem pública 
e (iii) a restrição da prática de um ato 
criminoso em nome de uma organização 
por uma pessoa que não seja membro da 
mesma apenas a organizações armadas;

pacote de reforma judicial conduziu à 
libertação de prisioneiros e congratula-se 
com o quarto pacote de reforma judicial, 
enquanto outro passo importante rumo a 
uma reforma judicial na Turquia em 
conformidade com as normas e os valores 
da UE; regista, em particular, (i) a nova e 
importante distinção entre liberdade de 
expressão e incitação à violência ou à 
prática de atos de terrorismo, (ii) a 
limitação da infração de glorificar um 
crime ou um criminoso em situações em 
que haja perigo claro e iminente de 
perturbação da ordem pública e (iii) a 
restrição da prática de um ato criminoso 
em nome de uma organização por uma 
pessoa que não seja membro da mesma 
apenas a organizações armadas;

Or. de

Alteração 175
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Saúda as iniciativas do Conselho 
Superior da Magistratura com vista a 
promover a formação de um grande 
número de juízes e procuradores no 
domínio dos Direitos Humanos e a 
fomentar uma compreensão profunda e 
operacional da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH); 
encoraja o Governo a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos baseado na 
jurisprudência do TEDH e orientado para a 
abordagem de questões suscitadas em 
acórdãos do Tribunal em que se tenha 
considerado que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); incentiva o 
Governo a prosseguir a realização de 

12. Saúda as iniciativas do Conselho 
Superior da Magistratura com vista a 
promover a formação de um grande 
número de juízes e procuradores no 
domínio dos Direitos Humanos e a 
fomentar uma compreensão profunda e 
operacional da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH); 
encoraja o Governo a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos baseado na 
jurisprudência do TEDH e orientado para a 
abordagem de questões suscitadas em 
acórdãos do Tribunal em que se tenha 
considerado que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); manifesta a 
sua preocupação relativamente à recente 
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reformas judiciais ambiciosas com base na 
necessidade de fazer progredir a defesa e a 
promoção dos direitos fundamentais; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
privilegiar a realização da reforma do 
Direito em matéria de luta contra o 
terrorismo;

substituição dos oficiais de polícia e dos 
procuradores que participarem 
ativamente na investigação dos casos de 
corrupção; enfatiza a importância de 
existirem mecanismos imparciais de 
responsabilização para o resultado geral 
dos processos instaurados, dos quais a 
sociedade irá beneficiar amplamente;
incentiva o Governo a prosseguir a 
realização de reformas judiciais ambiciosas 
com base na necessidade de fazer progredir 
a defesa e a promoção dos direitos 
fundamentais; salienta, a este respeito, a 
necessidade de privilegiar a realização da 
reforma do Direito em matéria de luta 
contra o terrorismo;

Or. en

Alteração 176
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Saúda as iniciativas do Conselho 
Superior da Magistratura com vista a 
promover a formação de um grande 
número de juízes e procuradores no 
domínio dos Direitos Humanos e a 
fomentar uma compreensão profunda e 
operacional da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH); 
encoraja o Governo a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos baseado na 
jurisprudência do TEDH e orientado para a 
abordagem de questões suscitadas em 
acórdãos do Tribunal em que se tenha 
considerado que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); incentiva o 
Governo a prosseguir a realização de 
reformas judiciais ambiciosas com base na 
necessidade de fazer progredir a defesa e a 

12. Saúda as iniciativas do Conselho 
Superior da Magistratura com vista a 
promover a formação de um grande 
número de juízes e procuradores no 
domínio dos Direitos Humanos e a 
fomentar uma compreensão profunda e 
operacional da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH); 
encoraja o Governo a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos baseado na 
jurisprudência do TEDH e orientado para a 
abordagem de questões suscitadas em 
acórdãos do Tribunal em que se tenha 
considerado que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH), não obstante 
a necessidade de revisão da própria 
CEDH; incentiva o Governo a prosseguir a 
realização de reformas judiciais ambiciosas 
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promoção dos direitos fundamentais; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
privilegiar a realização da reforma do 
Direito em matéria de luta contra o 
terrorismo;

com base na necessidade de fazer progredir 
a defesa e a promoção dos direitos 
fundamentais; salienta, a este respeito, a 
necessidade de privilegiar a realização da 
reforma do Direito em matéria de luta 
contra o terrorismo;

Or. en

Alteração 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Saúda as iniciativas do Conselho 
Superior da Magistratura com vista a 
promover a formação de um grande 
número de juízes e procuradores no 
domínio dos Direitos Humanos e a 
fomentar uma compreensão profunda e 
operacional da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH); 
encoraja o Governo a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos baseado na 
jurisprudência do TEDH e orientado para a 
abordagem de questões suscitadas em 
acórdãos do Tribunal em que se tenha 
considerado que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); incentiva o 
Governo a prosseguir a realização de 
reformas judiciais ambiciosas com base na 
necessidade de fazer progredir a defesa e a 
promoção dos direitos fundamentais; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
privilegiar a realização da reforma do 
Direito em matéria de luta contra o 
terrorismo;

12. Saúda as iniciativas do Conselho 
Superior da Magistratura com vista a 
promover a formação de um grande 
número de juízes e procuradores no 
domínio dos Direitos Humanos e a 
fomentar uma compreensão profunda e 
operacional da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH); 
encoraja o Governo a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos baseado na 
jurisprudência do TEDH e orientado para a 
abordagem de questões suscitadas em 
acórdãos do Tribunal em que se tenha 
considerado que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); incentiva o 
Governo a prosseguir a realização de 
reformas judiciais ambiciosas com base na 
necessidade de fazer progredir a defesa e a 
promoção dos direitos fundamentais; 
salienta, a este respeito, a necessidade de se 
continuar a privilegiar a realização da 
reforma do Direito em matéria de luta 
contra o terrorismo;

Or. en
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Alteração 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Exorta a Turquia a comprometer-se 
com o combate à impunidade e a concluir 
com êxito os esforços de adesão ao 
Estatuto de Roma que cria o Tribunal 
Penal Internacional (TPI); solicita, a este 
respeito, a plena harmonização da 
legislação nacional com todas as 
obrigações nos termos do Estatuto de 
Roma; espera a integração das 
disposições pertinentes e a adesão ao 
Acordo sobre os Privilégios e Imunidades 
do Tribunal Penal Internacional (APIT), 
com o objetivo de colaborar 
imediatamente com o Tribunal Penal 
Internacional e de esclarecer e perseguir 
judicialmente, nos tribunais nacionais, 
genocídios, crimes contra a humanidade e 
crimes de guerra;

Or. de

Alteração 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Saúda a libertação de deputados 
detidos na sequência do acórdão do 
Tribunal Constitucional, que considerou 
que a duração da sua prisão preventiva 
infringia os seus direitos fundamentais;

Or. fr
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Alteração 180
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa 
fase precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que 
a divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir 
e impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Suprimido

Or. nl

Alteração 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa 
fase precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que 
a divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir 
e impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 

Suprimido



AM\1014601PT.doc 117/128 PE526.229v01-00

PT

dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Or. de

Alteração 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa 
fase precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que 
a divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir 
e impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Suprimido

Or. it

Alteração 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa 
fase precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que 

Suprimido
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a divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir 
e impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Or. en

Alteração 184
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa 
fase precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que 
a divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir 
e impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Suprimido

Or. en

Alteração 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que 
a divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir 
e impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

13. Regista a nova abordagem da 
Comissão no sentido de abrir o capítulo 23 
(sistema judicial e direitos fundamentais) e 
o capítulo 24 (justiça, liberdade e 
segurança) numa fase precoce do processo 
e de apenas os encerrar no final deste 
processo; lembra que a abertura destes 
capítulos deve assentar no cumprimento 
prévio de um determinado número de 
critérios de abertura claramente definidos 
pelo Conselho Europeu; convida, por 
conseguinte, o Conselho a renovar os seus 
esforços para a definição de critérios de 
abertura dos capítulos 23 e 24; insta a 
Turquia a cooperar ao máximo para este 
efeito;

Or. fr

Alteração 186
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que a 
divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão – relativa ao 
quadro de negociação dos novos países 
candidatos – no sentido de abrir o capítulo 
23 (sistema judicial e direitos 
fundamentais) e o capítulo 24 (justiça, 
liberdade e segurança) numa fase precoce 
do processo e de apenas os encerrar no 
final deste processo; frisa que a divulgação 
dos critérios oficiais para a abertura destes 
capítulos à Turquia fornecerá um roteiro 
claro da via a seguir e impulsionará o 
processo de reforma; convida, por 
conseguinte, o Conselho a renovar os seus 
esforços para a abertura dos capítulos 23 e 
24; insta o Governo turco a cooperar ao 
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máximo para este efeito e a cumprir todas 
as obrigações jurídicas relevantes 
decorrentes do acervo comunitário e do 
quadro de negociação, bem como a 
respeitar integralmente, sem 
discriminação, os direitos de soberania 
dos Estados-Membros da UE, 
especialmente em termos de direitos 
fundamentais e de sistemas judiciais;

Or. en

Alteração 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que a 
divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo, para a 
adesão de novos países, embora não 
aplicável à Turquia; frisa que a divulgação 
dos critérios oficiais para a abertura destes 
capítulos fornecerá um roteiro claro da via 
a seguir e impulsionará o processo de 
reforma; Convida o Conselho a 
desenvolver esforços idênticos para a 
abertura dos capítulos 23 e 24 à Turquia, 
um país há muito candidato à adesão, 
desde que este último coopere totalmente 
para esse efeito, cumprindo o pré-requisito 
de aplicar o Protocolo adicional e 
reconhecer a República de Chipre;

Or. en
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Alteração 188
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que 
a divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

13. Reafirma o seu apoio no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança); frisa que a 
divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Or. en

Alteração 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que a 
divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que a 
divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, todos os 
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renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Estados-Membros, incluindo Chipre, a 
renovarem os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Or. en

Alteração 190
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reafirma o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão no sentido de 
abrir o capítulo 23 (sistema judicial e 
direitos fundamentais) e o capítulo 24 
(justiça, liberdade e segurança) numa fase 
precoce do processo e de apenas os 
encerrar no final deste processo; frisa que a 
divulgação dos critérios oficiais para a 
abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

13. Reafirma a importância de abrir o 
capítulo 23 (sistema judicial e direitos 
fundamentais) e o capítulo 24 (justiça, 
liberdade e segurança) numa fase precoce 
do processo e de apenas os encerrar no 
final deste processo, o que também seria 
coerente com a nova abordagem da 
Comissão, que se prevê venha a ser 
aplicada aos novos países candidatos; 
frisa que a divulgação dos critérios oficiais 
para a abertura destes capítulos à Turquia 
fornecerá um roteiro claro da via a seguir e 
impulsionará o processo de reforma; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar os seus esforços para a abertura 
dos capítulos 23 e 24; insta a Turquia a 
cooperar ao máximo para este efeito;

Or. en

Alteração 191
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 13 – parágrafo 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

Exorta a que as negociações de adesão 
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entre a UE e a Turquia terminem 
definitivamente;

Or. nl

Alteração 192
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Manifesta a sua preocupação com a 
resposta do Governo face ao escândalo 
Halkbank, no âmbito do qual foram 
detidos familiares de três figuras 
importantes do Governo; regista o 
despedimento e reafetação de 350 oficiais 
da polícia envolvidos na investigação 
criminal inicial; insta o Governo a 
respeitar integralmente os trâmites 
jurídicos;

Or. en

Alteração 193
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Sublinha as preocupações relativas 
aos escândalos de corrupção e o papel 
contestável que o poder judiciário tem no 
sistema turco e insta a Turquia a tomar as 
medidas jurídicas e políticas necessárias 
para garantir a transparência e melhorar 
o caráter independente do poder 
judiciário antes de o Conselho Europeu 
tomar qualquer decisão sobre a abertura 
dos capítulos 23 e 24;
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Or. en

Alteração 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Sublinha a importância de 
investigar e fazer justiça relativamente 
aos escândalos de corrupção e de pôr fim 
à turbulência política e social de modo a 
que a Turquia facilite e prossiga com as 
reformas, dando novo fôlego às 
negociações com a UE;

Or. en

Alteração 195
Sari Essayah

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que 
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando todas 

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar os esforços que visam devolver 
a propriedade de outras comunidades 
religiosas minoritárias e proteger os 
direitos de propriedade e, em especial, de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
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as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; sublinha a 
importância de eliminar todos os 
obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki;

nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, tais como a restrição de que o 
Patriarca de Constantinopla tem de ser 
um cidadão turco, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando todas 
as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; sublinha a 
importância de eliminar todos os 
obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki;

Or. fi

Alteração 196
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que 
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando todas 
as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; sublinha a 
importância de eliminar todos os 

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que 
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando a 
discriminação desadequada ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; sublinha a 
importância de eliminar todos os 
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obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki;

obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki;

Or. en

Alteração 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que 
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando todas 
as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; sublinha a 
importância de eliminar todos os 
obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki;

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que 
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando todas 
as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; insta o Governo a 
ter em consideração o pedido das 
associações alevitas de fazer reconhecer 
os cemevis como locais de culto; sublinha 
a importância de eliminar todos os 
obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki;

Or. fr

Alteração 198
Marietta Giannakou
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que 
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando todas 
as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; sublinha a 
importância de eliminar todos os 
obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki;

14. Louva a Decisão da Assembleia das 
Fundações de restituir as terras do histórico 
Mosteiro de Mor Gabriel à comunidade 
siríaca na Turquia, em cumprimento da 
promessa feita pelo Governo no pacote de 
democratização; salienta a importância de 
continuar o processo de reforma no 
domínio da liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, permitindo que 
as comunidades religiosas obtenham 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições impostas à formação, à 
nomeação e à sucessão dos membros 
religiosos, respeitando os acórdãos 
pertinentes do TEDH e as recomendações 
da Comissão de Veneza, eliminando todas 
as formas de discriminação ou os 
obstáculos baseados na religião; observa 
que os progressos relativos ao alargamento 
dos direitos da minoria alevita têm sido 
particularmente lentos; sublinha a 
importância de eliminar todos os 
obstáculos, tendo em vista uma reabertura 
rápida do Seminário de Halki e a utilização 
pública do título eclesiástico de Patriarca 
Ecuménico;

Or. en

Alteração 199
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Relembra que a educação 
desempenha um papel fundamental no 
processo de construção de uma sociedade 
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inclusiva e diversificada, fundada no 
respeito das comunidades e minorias 
religiosas; insta o Governo da Turquia a 
votar especial atenção ao material 
didático nas escolas, que deve refletir a 
pluralidade étnica e religiosa e a 
pluralidade de convicções da sociedade 
turca, eliminar a discriminação e os 
preconceitos e fomentar a plena aceitação 
de todas as comunidades religiosas e 
minoritárias, e realça a necessidade de 
materiais de aprendizagem desprovidos de 
preconceitos;

Or. en

Alteração 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Lamenta as declarações feitas pelos 
oficiais turcos e as diligências encetadas 
para converter a Igreja de Santa Sofia 
numa mesquita, especialmente tendo em 
conta o facto de que foi declarada 
património mundial da UNESCO e de que 
é um símbolo religioso e cultural; salienta 
que tais atos constituem um ataque aos 
valores cristãos e aos direitos das 
minorias religiosas na Turquia;

Or. el


