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Amendamentul 1
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul din 2013 
privind progresele înregistrate elaborat, 
ca răspuns la raportul Comisiei, de către 
însuși ministrul turc al afacerilor 
europene care este și participant la 
negocierile de aderare, având în vedere 
faptul că acest raport privind progresele 
înregistrate este departe de a fi obiectiv, 
omite aspectele considerate a fi 
stânjenitoare de către autoritățile turce și 
este perceput ca și cum ar fi o 
autoevaluare efectuată de un candidat,

Or. nl

Amendamentul 2
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, în special cea din 
10 februarie 2010 referitoare la Raportul 
din 2009 privind progresele înregistrate de 
Turcia, cea din 9 martie 2011 referitoare la 
raportul din 2010 privind progresele 
înregistrate de Turcia1, cea din 
29 martie 2012 referitoare la Raportul din 
2011 privind progresele înregistrate de 
Turcia2, precum și cea din 18 aprilie 2013 
referitoare la raportul din 2012 privind 
progresele înregistrate de Turcia3,

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, în special cea din 
10 februarie 2010 referitoare la Raportul 
din 2009 privind progresele înregistrate de 
Turcia, cea din 9 martie 2011 referitoare la 
Raportul din 2010 privind progresele 
înregistrate de Turcia1, cea din 
29 martie 2012 referitoare la Raportul din 
2011 privind progresele înregistrate de 
Turcia2, cea din 18 aprilie 2013 referitoare 
la Raportul din 2012 privind progresele 
înregistrate de Turcia3, precum și cea din 
13 iunie 2013 referitoare la situația din 
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Turcia4,

__________________ _________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0090. 1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0090.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0116. 2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0116.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0184. 3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0184.

4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Amendamentul 3
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Cadrul de negociere cu 
Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere Cadrul de negociere cu 
Turcia din 3 octombrie 2005 și Declarația 
Comunității Europene și a statelor sale 
membre din 21 septembrie 2005,

Or. en

Amendamentul 4
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 14 decembrie 2010, din 
5 decembrie 2011, precum și din 
11 decembrie 2012,

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 14 decembrie 2010, din 
5 decembrie 2011, din 11 decembrie 2012,
precum și din 25 iunie 2013,

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

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

eliminat

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Decizia nr. 1/95 a 
Consiliului de asociere CE-Turcia din 
22 decembrie 1995 privind punerea în 
aplicare a etapei finale a uniunii vamale 
(Decizia nr. 1/95),

Or. en

Amendamentul 7
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a 
aprobat cadrul de negociere și că 
începerea acestor negocieri a constituit 
punctul de plecare al unui proces bazat pe 
condiții echitabile și riguroase și pe 

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia – un proces fără sfârșit 
– au început la 3 octombrie 2005, având în 
vedere faptul că discrepanța dintre UE și 
Turcia nu s-a redus, ci s-a accentuat în 
mod constant,
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angajamentul pe calea reformelor,

Or. nl

Amendamentul 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a 
aprobat cadrul de negociere și că 
începerea acestor negocieri a constituit 
punctul de plecare al unui proces bazat pe 
condiții echitabile și riguroase și pe 
angajamentul pe calea reformelor,

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, deși Turcia nu este o 
țară europeană și, din acest motiv, nu 
poate adera la UE,

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a 
aprobat cadrul de negociere și că 
începerea acestor negocieri a constituit 
punctul de plecare al unui proces bazat pe 
condiții echitabile și riguroase și pe 
angajamentul pe calea reformelor,

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005 și că începerea acestor 
negocieri a constituit punctul de plecare al 
unui proces îndelungat și deschis bazat pe 
condiții echitabile și riguroase și pe 
angajamentul pe calea reformelor, având 
ca obiectiv comun statutul de membru 
deplin imediat după îndeplinirea 
criteriilor de aderare,

Or. en
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Amendamentul 10
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a
aprobat cadrul de negociere și că începerea 
acestor negocieri a constituit punctul de 
plecare al unui proces bazat pe condiții 
echitabile și riguroase și pe angajamentul 
pe calea reformelor,

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005 și că începerea acestor 
negocieri a constituit punctul de plecare al 
unui proces pe termen lung și pe durată 
nedeterminată bazat pe respectarea unor 
condiții echitabile și riguroase și pe 
angajamentul pe calea reformelor,

Or. el

Amendamentul 11
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia s-a 
angajat s-a angajat să îndeplinească 
criteriile de la Copenhaga, să efectueze 
reforme adecvate și eficiente, să aibă 
relațiile de bună vecinătate și să se alinieze 
treptat cu UE, având în vedere faptul că 
aceste eforturi ar trebui considerate ca o 
oportunitate pentru Turcia de a continua 
procesul de modernizare,

– având în vedere faptul că Turcia s-a 
angajat să îndeplinească criteriile de la 
Copenhaga, să efectueze reforme adecvate 
și eficiente, să aibă relații de bună 
vecinătate și să se alinieze treptat cu UE, 
având în vedere faptul că Turcia nu 
respectă deloc acest angajament,

Or. nl

Amendamentul 12
Maria Eleni Koppa
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Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia s-a 
angajat s-a angajat să îndeplinească 
criteriile de la Copenhaga, să efectueze 
reforme adecvate și eficiente, să aibă 
relațiile de bună vecinătate și să se alinieze 
treptat cu UE, având în vedere faptul că 
aceste eforturi ar trebui considerate ca o 
oportunitate pentru Turcia de a continua 
procesul de modernizare,

– având în vedere faptul că Turcia s-a 
angajat să îndeplinească criteriile de la 
Copenhaga, să efectueze reforme adecvate 
și eficiente, să aibă relații de bună 
vecinătate și să se alinieze treptat cu UE, 
având în vedere faptul că aceste eforturi ar 
trebui considerate ca o oportunitate pentru 
Turcia de a continua procesul fundamental
de modernizare,

Or. el

Amendamentul 13
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că UE ar trebui 
să reprezint, în continuare, pentru Turcia, 
criteriul de referință în materie de 
reforme,

eliminat

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că respectarea 
deplină a tuturor criteriilor de la 
Copenhaga și capacitatea de integrare a 

– având în vedere faptul că respectarea 
deplină a tuturor criteriilor de la 
Copenhaga constituie baza aderării la UE,
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UE constituie, potrivit concluziilor 
reuniunii Consiliului European din 
decembrie 2006, baza aderării la UE,

Or. en

Amendamentul 15
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că respectarea 
deplină a tuturor criteriilor de la 
Copenhaga și capacitatea de integrare a 
UE constituie, potrivit concluziilor 
reuniunii Consiliului European din 
decembrie 2006, baza aderării la UE,

– având în vedere faptul că respectarea 
deplină a tuturor criteriilor de la 
Copenhaga constituie, potrivit concluziilor 
reuniunii Consiliului European din 
decembrie 2006, baza aderării la UE,

Or. en

Amendamentul 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere că numărul de 
jurnaliști deținuți în Turcia este cel mai 
ridicat la nivel mondial și că această 
limitare a libertății de exprimare și a 
libertății mass-media reprezintă o 
încălcare a unui principiu major al 
criteriilor de la Copenhaga,

Or. en
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Amendamentul 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a 
aprobat noua abordare adoptată de 
Comisie, care plasează statul de drept în 
centrul politicii de extindere, și a 
confirmat locul central în cadrul 
procesului de negocieri ocupat de 
Capitolul 23, referitor la sistemul judiciar 
și la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate 
și securitate, fiind necesar ca aceste 
capitole să fie abordate încă din primele 
etape ale negocierilor, pentru a permite 
elaborarea unor criterii de referință clare 
și pentru a acorda un termen cât mai 
îndelungat pentru elaborarea legislației 
necesare, înființarea instituțiilor și 
obținerea unor rezultate solide în ceea ce 
privește implementarea,

eliminat

Or. de

Amendamentul 18
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
plasează statul de drept în centrul politicii 
de extindere, și a confirmat locul central în 
cadrul procesului de negocieri ocupat de 
Capitolul 23, referitor la sistemul judiciar 
și la drepturile fundamentale, și de 

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
plasează statul de drept în centrul politicii 
de extindere, și a confirmat locul central în 
cadrul procesului de negocieri ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de 
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capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și pentru a 
acorda un termen cât mai îndelungat 
pentru elaborarea legislației necesare, 
înființarea instituțiilor și obținerea unor 
rezultate solide în ceea ce privește 
implementarea,

capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate,

Or. en

Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
plasează statul de drept în centrul politicii 
de extindere, și a confirmat locul central în 
cadrul procesului de negocieri ocupat de 
Capitolul 23, referitor la sistemul judiciar 
și la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și pentru a 
acorda un termen cât mai îndelungat pentru 
elaborarea legislației necesare, înființarea 
instituțiilor și obținerea unor rezultate 
solide în ceea ce privește implementarea,

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
plasează statul de drept în centrul politicii 
de extindere, dar care nu se aplică în 
cazul Turciei, și a confirmat locul central 
în cadrul procesului de negocieri ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și pentru a 
acorda un termen cât mai îndelungat pentru 
elaborarea legislației necesare, înființarea 
instituțiilor și obținerea unor rezultate 
solide în ceea ce privește implementarea,

Or. en

Amendamentul 20
Eleni Theocharous
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Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
plasează statul de drept în centrul politicii 
de extindere, și a confirmat locul central în 
cadrul procesului de negocieri ocupat de 
Capitolul 23, referitor la sistemul judiciar 
și la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și pentru a 
acorda un termen cât mai îndelungat pentru 
elaborarea legislației necesare, înființarea 
instituțiilor și obținerea unor rezultate 
solide în ceea ce privește implementarea,

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie 
referitoare la cadrele de negociere ale 
noilor țări candidate, care plasează statul 
de drept în centrul politicii de extindere, și 
a confirmat locul central în cadrul 
procesului de negocieri ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și pentru a 
acorda un termen cât mai îndelungat pentru 
elaborarea legislației necesare, înființarea 
instituțiilor și obținerea unor rezultate 
solide în ceea ce privește implementarea,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere dialogul privind vizele 
dintre UE și Turcia, care a fost lansat în 
decembrie 2013 și care pregătește terenul 
pentru călătoriile fără viză ale cetățenilor 
turci,

Or. en
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Amendamentul 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere că folosirea brutală a 
forței de către poliție împotriva 
demonstranților pașnici cu ocazia 
protestelor de la Taksim încalcă acest 
principiu major al statului de drept,

Or. en

Amendamentul 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în Strategia sa 
de extindere pentru 2013, Comisia a 
concluzionat că, datorită economiei sale, 
locației strategice și rolului regional 
important, Turcia este un partener strategic 
pentru Uniunea Europeană și o 
componentă valoroasă a competitivității 
economice a UE și că în ultimele 
douăsprezece luni au fost realizate 
importante progrese în ceea ce privește 
reformele, având în vedere faptul că 
Comisia a solicitat continuarea 
reformelor și promovarea dialogului în 
întregul spectru politic din Turcia și în 
societatea turcă în general,

– având în vedere faptul că, în Strategia sa 
de extindere pentru 2013, Comisia a 
concluzionat că, datorită economiei sale, 
locației strategice și rolului regional 
important, Turcia este un partener strategic 
pentru Uniunea Europeană și o 
componentă valoroasă a competitivității 
economice a UE și, prin urmare, ar trebui 
să i se confere statutul de partener 
privilegiat,

Or. de

Amendamentul 24
Laurence J.A.J. Stassen
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Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în Strategia sa 
de extindere pentru 2013, Comisia a 
concluzionat că, datorită economiei sale, 
locației strategice și rolului regional 
important, Turcia este un partener strategic 
pentru Uniunea Europeană și o 
componentă valoroasă a competitivității 
economice a UE și că în ultimele 
douăsprezece luni au fost realizate 
importante progrese în ceea ce privește 
reformele, având în vedere faptul că 
Comisia a solicitat continuarea reformelor 
și promovarea dialogului în întregul 
spectru politic din Turcia și în societatea 
turcă în general,

– având în vedere faptul că, în Strategia sa 
de extindere pentru 2013, Comisia a 
concluzionat că, datorită economiei sale, 
locației strategice și rolului regional 
important, Turcia este un partener strategic 
pentru Uniunea Europeană și o 
componentă valoroasă a competitivității 
economice a UE, având în vedere faptul că 
Comisia a solicitat continuarea reformelor 
și promovarea dialogului la nivelul 
întregului spectru politic din Turcia și în 
societatea turcă în general,

Or. nl

Amendamentul 25
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în Strategia sa 
de extindere pentru 2013, Comisia a 
concluzionat că, datorită economiei sale, 
locației strategice și rolului regional 
important, Turcia este un partener strategic 
pentru Uniunea Europeană și o 
componentă valoroasă a competitivității 
economice a UE și că în ultimele 
douăsprezece luni au fost realizate 
importante progrese în ceea ce privește 
reformele, având în vedere faptul că 
Comisia a solicitat continuarea reformelor 
și promovarea dialogului în întregul 
spectru politic din Turcia și în societatea 

– având în vedere faptul că, în Strategia sa 
de extindere pentru 2013, Comisia a 
concluzionat că, datorită economiei sale, 
locației strategice și rolului regional 
important, Turcia este un partener strategic 
pentru Uniunea Europeană și o 
componentă valoroasă a competitivității 
economice a UE, având în vedere faptul că 
Comisia a solicitat continuarea reformelor 
și promovarea dialogului la nivelul 
întregului spectru politic din Turcia și în 
societatea turcă în general,



AM\1014601RO.doc 15/126 PE526.229v01-00

RO

turcă în general,

Or. de

Amendamentul 26
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere că, în Turcia, au avut 
loc o serie de reforme judiciare, 
legislative, instituționale și practice, cu 
toate acestea, o serie de probleme 
persistente, legate în special de 
administrarea justiției în Turcia, continuă 
să aibă efecte negative grave asupra 
exercitării drepturilor omului și a 
libertății de exprimare în această țară, 
precum și asupra percepției publice 
privind independența și imparțialitatea 
sistemului judiciar; întrucât, ca urmare a 
acestor probleme, s-au introdus în justiție 
numeroase acțiuni împotriva jurnaliștilor, 
activiștilor și intelectualilor,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia nu a 
pus, încă, în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și protocolul adițional 
la acesta,

– având în vedere faptul că Turcia nu a 
pus, încă, în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și protocolul adițional 
la acesta, precum și eșecul Uniunii 
Europene de a pune capăt izolării 
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comunității cipriote turce, lucru promis în 
concluziile Consiliului UE din 
26 aprilie 2004,

Or. en

Amendamentul 28
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia nu a 
pus, încă, în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și protocolul adițional 
la acesta,

– având în vedere faptul că Turcia nu a 
pus, încă, în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și protocolul adițional 
la acesta, precum și faptul că UE nu a 
reușit să pună capăt izolării părții de nord 
a Ciprului, astfel cum fusese stabilit de 
Consiliului UE din 26 aprilie 2004,

Or. en

Amendamentul 29
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia nu a 
pus, încă, în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și protocolul adițional 
la acesta,

– având în vedere faptul că Turcia nu a pus 
încă în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și ale protocolului 
adițional la acesta și că nici concluziile 
Consiliului UE din 26 aprilie 2004 cu 
privire la Cipru nu au fost încă puse în 
aplicare,

Or. en
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Amendamentul 30
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că agenda 
pozitivă a fost lansată în mai 2012 în 
vederea sprijinirii și completării 
negocierilor prin consolidarea cooperării 
în anumite domenii de interes comun și că 
această inițiativă nu înlocuiește 
negocierile de aderare, ci le completează

Or. en

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia, pentru 
binele său, pentru a-și consolida stabilitatea 
și bunele relații de vecinătate, trebuie să-și 
intensifice eforturile vizând soluționarea 
chestiunilor bilaterale nerezolvate, inclusiv 
a obligațiilor juridice neîndeplinite și a 
disputelor cu vecinii săi apropiați, legate de 
granițele terestre și maritime și spațiul 
aerian, în conformitate cu prevederile 
Cartei ONU și cu dreptul internațional,

– având în vedere faptul că Turcia, pentru 
binele său, pentru a-și consolida stabilitatea
și pentru a promova relațiile de bună
vecinătate și parteneriatele politice și 
economice constructive, trebuie să își
intensifice eforturile vizând soluționarea 
chestiunilor bilaterale nerezolvate, inclusiv 
a obligațiilor juridice neîndeplinite și a 
disputelor cu vecinii săi apropiați, legate de 
granițele terestre și maritime și de spațiul 
aerian, în conformitate cu prevederile 
Cartei ONU și cu dreptul internațional,

Or. en
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Amendamentul 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia, pentru 
binele său, pentru a-și consolida stabilitatea 
și bunele relații de vecinătate, trebuie să-și
intensifice eforturile vizând soluționarea 
chestiunilor bilaterale nerezolvate, inclusiv 
a obligațiilor juridice neîndeplinite și a 
disputelor cu vecinii săi apropiați, legate de 
granițele terestre și maritime și spațiul 
aerian, în conformitate cu prevederile 
Cartei ONU și cu dreptul internațional,

– având în vedere faptul că Turcia, pentru 
binele său, pentru a-și consolida stabilitatea 
și relațiile de bună vecinătate, trebuie să 
își intensifice eforturile vizând soluționarea 
chestiunilor bilaterale nerezolvate, inclusiv 
a obligațiilor juridice neîndeplinite și a 
disputelor cu vecinii săi apropiați, legate de 
granițele terestre și maritime și de spațiul 
aerian, și, de asemenea, să se abțină de la 
orice amenințări la adresa statelor 
membre ale UE, în conformitate cu 
prevederile Cartei ONU și cu dreptul 
internațional,

Or. en

Amendamentul 33
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia are 
potențialul de a juca un rol esențial în 
diversificarea resurselor de energie și a 
rutelor de petrol, gaz și de tranzit de 
energie electrică din țările vecine către UE 
și că există un potențial pentru atât 
Turcia, cât și UE, de a beneficia de 
bogatele resurse energetice regenerabile 
ale Turciei pentru a crea o economie 
sustenabilă cu emisii de carbon reduse,

– având în vedere faptul că Turcia are 
potențialul de a juca un rol esențial în 
diversificarea resurselor de energie și a 
rutelor de petrol, gaz și de tranzit de 
energie electrică din țările vecine către UE,

Or. nl
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Amendamentul 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) 
care a fost semnată de UE, de statele sale 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și având în vedere faptul că aceasta face 
parte din acquis-ul UE,

Or. el

Amendamentul 35
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere că lupta împotriva 
corupției la toate nivelurile reprezintă un 
element important al funcționării statului 
de drept,

Or. en

Amendamentul 36
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere că Turcia continuă să 
fie implicată în mod activ în vecinătatea 
sa extinsă, fiind un actor regional 
important,
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Or. en

Amendamentul 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile raportului 
Comisarului pentru drepturile omului din 
cadrul Consiliului Europei din 
26 noiembrie 2013, care a atras atenția 
asupra comportamentului inadecvat al 
forțelor de ordine cu ocazia protestelor 
din parcul Gezi,

Or. fr

Amendamentul 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 17 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere că, în urma protestelor 
din parcul Gezi și a utilizării excesive a 
forței de către poliție, șase persoane, 
dintre care un polițist, au fost ucise și 
8 041 de persoane au fost rănite; având în 
vedere că cel puțin 3 500 de persoane au 
fost puse în stare de arest preventiv, 112 
dintre acestea rămânând în arest în baza 
unei hotărâri judecătorești, printre care 
membrii unor ONG-uri care au participat 
la Platforma de solidaritate Taksim, iar, 
dintre aceștia, 108 au fost reținuți în baza 
acuzației de apartenență la o organizație 
teroristă,

Or. fr
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Amendamentul 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 17 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere discursurile prim-
ministrului Erdoğan și ale președintelui 
guvernului regional kurd irakian, dl 
Barzani, din 16 noiembrie 2013 de la 
Diyarbakir, care au făcut apel la o 
soluționare pașnică a conflictului kurd,

Or. fr

Amendamentul 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 17 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere că, potrivit Înaltului 
Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați, în Turcia au sosit în decembrie 
2013 peste 560 000 de refugiați din Siria,

Or. fr

Amendamentul 41
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Angajament credibil și fundamentele 
democratice solide

Eșecul nr. 1 al Turciei: angajamentul
credibil și fundamentele democratice solide
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Or. nl

Amendamentul 42
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța 
și necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și 
respectarea practică a drepturilor 
fundamentale;

1. ia act de raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate în Turcia; se 
disociază de concluzia Comisiei potrivit 
căreia „au fost realizate progrese 
importante privind reformele în Turcia în 
ultimele douăsprezece luni”; subliniază 
faptul că aceste așa-numite „reforme”
sunt o farsă și că Turcia regresează în 
mod constant, contrar impresiei create;

Or. nl

Amendamentul 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța 
și necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 

1. ia act de raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și, prin urmare, ar trebui să i 
se confere statutul de partener privilegiat; 
subliniază importanța și necesitatea urgentă 
a unor reforme suplimentare și promovarea 
dialogului la nivelul întregului spectru 
politic și al societății în general, precum și 
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societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

respectarea practică a drepturilor 
fundamentale;

Or. de

Amendamentul 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

1. ia act de raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 45
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța 
și necesitatea urgentă a unor reforme 

1. salută raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
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suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

Or. de

Amendamentul 46
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

1. salută raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare în vederea unei răspunderi și 
a unei transparențe sporite în 
administrație, promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general prin respectarea și 
emanciparea acesteia, precum și 
respectarea practică a drepturilor 
fundamentale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 1. salută raportul pe 2013 cu privire la 
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progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

progresele înregistrate de Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale; cu 
toate acestea, regretă faptul că 
evenimentele din parcul Gezi și răspunsul 
dur al forțelor de ordine, alături de 
declarațiile publice din ce în ce mai 
reacționare și mai dure ale prim-
ministrului Erdoğan, ridică întrebări 
serioase în legătură cu angajamentul 
guvernului de a respecta valorile 
democratice de bază și de a tolera opinii și 
stiluri de viață diferite;

Or. en

Amendamentul 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

1. salută raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
privind reformele în ultimele douăsprezece 
luni; subliniază importanța și necesitatea 
urgentă a unor reforme suplimentare și 
promovarea dialogului la nivelul întregului 
spectru politic și al societății în general, 
precum și respectarea practică a drepturilor 
fundamentale; invită Turcia să ia în 
continuare măsuri pentru consolidarea și 
creșterea independenței puterii judiciare, 
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precum și pentru restabilirea credibilității 
acesteia după prejudiciile aduse de 
actuala criză socială și politică 
determinată de corupție;

Or. en

Amendamentul 49
Alojz Peterle

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

1. salută raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general prin acceptarea,
respectarea și emanciparea societății civile 
în vederea consolidării democrației și a 
asigurării respectării în practică a 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 50
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la 
progresele înregistrate în Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 

1. salută raportul pe 2013 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia și 
împărtășește concluzia Comisiei că Turcia 
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este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general, precum și respectarea 
practică a drepturilor fundamentale;

este un partener strategic pentru Uniunea 
Europeană și că au fost realizate progrese 
importante privind reformele în ultimele 
douăsprezece luni; subliniază importanța și 
necesitatea urgentă a unor reforme 
suplimentare și promovarea dialogului la 
nivelul întregului spectru politic și al 
societății în general prin acceptarea,
respectarea și emanciparea societății civile 
în vederea consolidării democrației și a 
asigurării respectării în practică a 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 51
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește ferm că separarea 
puterilor, respectarea deplină a statului de 
drept și a drepturilor fundamentale, 
precum și imparțialitatea și independența 
sistemului judiciar constituie condiții 
„sine qua non” pentru o bună 
funcționare a democrației;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că este necesară asumarea 
unui angajament reciproc reînnoit în 
contextul procesului de negociere pentru 
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menținerea unei relații constructive; 
subliniază importanța creării condițiilor 
propice unui dialog constructiv și a 
bazelor unei înțelegeri comune;

Or. en

Amendamentul 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care 
au oferit Turciei un punct clar de 
referință pentru procesul de reforme; 
subliniază, așadar, importanța unor 
negocieri credibile, bazate pe un 
angajament reciproc al Turciei și Uniunii 
pentru reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale 
și produce schimbări pozitive în instituții, 
în legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 54
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a
negocierilor între Uniune și Turcia, care 
au oferit Turciei un punct clar de 
referință pentru procesul de reforme;

2. remarcă faptul că lansarea negocierilor
de aderare dintre UE și Turcia a fost o 
greșeală imensă, confirmată în 
continuare de evoluțiile din ultimul an, 
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Subliniază, așadar, importanța unor 
negocieri credibile, bazate pe un 
angajament reciproc al Turciei și Uniunii 
pentru reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale 
și produce schimbări pozitive în instituții, 
în legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

cum ar fi (1) violența excesivă utilizată de 
forțele de poliție în temeiul dispozițiilor 
guvernului turc, pentru a reprima cu 
brutalitate demonstrațiile în general 
pașnice care au avut loc în toată țara 
începând din luna mai 2013 și 
numeroasele arestări ale demonstranților 
și ale jurnaliștilor prezenți la fața locului 
și (2) scandalul de corupție din cadrul 
guvernului turc, în urma căruia și-au 
prezentat demisia zece miniștri, inclusiv 
ministrul afacerilor europene care a fost 
și participant la negocierile de aderare, 
Egemen Bağıș, precum și de încercările 
prim-ministrului Erdoğan de a ascunde 
scandalul, pe de o parte, prin înlocuirea 
agenților superiori de poliție care 
investigau cazul de corupție cu agenți de 
poliție „prieteni” de-ai prim-ministrului, 
care acționează în favoarea intereselor 
acestuia, și, pe de altă parte, prin 
introducerea unei legi care le permite 
exclusiv agenților superiori de poliție, nu 
și celor cu grade inferioare, să ancheteze 
cazurile de corupție, asigurându-se astfel 
că anchetele în acest sens sunt efectuate 
de „prietenii” săi; îndeamnă ca 
negocierile de aderare dintre UE și Turcia 
să înceteze definitiv;

Or. nl

Amendamentul 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care 
au oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; Subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri credibile, 

2. subliniază faptul că negocierile de 
aderare, desfășurate cu bună credință, ar
putea oferi Turciei un punct clar de 
referință pentru procesul de reforme; 
subliniază, așadar, importanța unor 
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bazate pe un angajament reciproc al 
Turciei și Uniunii pentru reforme eficiente 
care promovează fundamentele 
democratice ale societății turce, 
promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

negocieri credibile, bazate pe un 
angajament reciproc al Turciei și Uniunii 
pentru reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
capitolului 22;

Or. en

Amendamentul 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; Subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri 
credibile, bazate pe un angajament 
reciproc al Turciei și Uniunii pentru 
reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale 
și produce schimbări pozitive în instituții, 
în legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme în anumite 
domenii;

Or. de

Amendamentul 57
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; Subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri credibile, 
bazate pe un angajament reciproc al
Turciei și Uniunii pentru reforme eficiente 
care promovează fundamentele 
democratice ale societății turce, 
promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri credibile, 
bazate pe angajamentul Turciei pentru 
reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; Subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri 
credibile, bazate pe un angajament reciproc 
al Turciei și Uniunii pentru reforme 
eficiente care promovează fundamentele 
democratice ale societății turce, 
promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

2. remarcă potențiala putere 
transformatoare a negocierilor între Uniune 
și Turcia, care ar putea oferi Turciei un 
punct clar de referință pentru procesul de 
reforme; subliniază importanța restabilirii 
credibilității negocierilor, bazate pe un 
angajament reciproc al Turciei și Uniunii 
pentru reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
capitolului 22;

Or. en
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Amendamentul 59
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; Subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri credibile, 
bazate pe un angajament reciproc al 
Turciei și Uniunii pentru reforme eficiente 
care promovează fundamentele 
democratice ale societății turce, 
promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor de aderare între Uniune și 
Turcia, care au oferit Turciei un punct clar 
de referință pentru procesul de reforme; 
subliniază, așadar, importanța unor 
negocieri credibile, bazate pe un 
angajament reciproc al Turciei și Uniunii 
pentru reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
capitolului 22;

Or. en

Amendamentul 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; Subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri credibile, 
bazate pe un angajament reciproc al 
Turciei și Uniunii pentru reforme eficiente 
care promovează fundamentele 
democratice ale societății turce, 
promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor de aderare între Uniune și 
Turcia, care au oferit Turciei un punct clar 
de referință pentru procesul de reforme; 
subliniază, așadar, importanța unor
negocieri credibile, bazate pe un 
angajament reciproc al Turciei și Uniunii 
pentru reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
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Capitolului 22; capitolului 22;

Or. en

Amendamentul 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; Subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri credibile, 
bazate pe un angajament reciproc al 
Turciei și Uniunii pentru reforme eficiente 
care promovează fundamentele 
democratice ale societății turce, 
promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

2. remarcă puterea transformatoare a 
negocierilor între Uniune și Turcia, care au 
oferit Turciei un punct clar de referință 
pentru procesul de reforme; subliniază, 
așadar, importanța unor negocieri de 
aderare credibile, bazate pe un angajament 
reciproc al Turciei și Uniunii pentru 
reforme eficiente care promovează 
fundamentele democratice ale societății 
turce, promovează valorile fundamentale și 
produce schimbări pozitive în instituții, în 
legislație și în mentalitățile societății; 
salută, prin urmare, deschiderea capitolului
22;

Or. fr

Amendamentul 62
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că deschiderea de noi 
capitole ar reînnoi angajamentul reciproc 
în contextul procesului de negociere în 
vederea menținerii unei relații 
constructive;

Or. en
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Amendamentul 63
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că potențialul deplin al 
relațiilor UE-Turcia este valorificat cel 
mai bine în cadrul unui proces de aderare 
activ și credibil;

Or. en

Amendamentul 64
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor;
reamintește faptul că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
migrația ilegală în UE și, prin urmare, 
invită Turcia să semneze și să pună în 
aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să 
ia măsuri în vederea liberalizării 
regimului de vize și subliniază beneficiile 
clare ale facilitării accesului în UE al 
oamenilor de afaceri, cadrelor 
universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. invită autoritățile turce și europene ca, 
în cadrul negocierii politicilor integrate 
privind fluxurile migratorii, să garanteze 
drepturile fundamentale ale migranților și 
protecția internațională efectivă pentru 
solicitanții de azil și refugiați; solicită UE 
să furnizeze Turciei în această privință 
sprijin tehnic și financiar deplin, iar 
Turciei să pună pe deplin în aplicare
Convenția de la Geneva din 1951 și 
protocolul adițional al acesteia din 1967;

Or. en
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Amendamentul 65
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel să ia măsuri în 
vederea liberalizării regimului de vize și 
subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. salută semnarea acordului de 
readmisie, precum și inițierea dialogului 
privind liberalizarea vizelor între Comisia 
Europeană și autoritățile turce, așteptând 
cu nerăbdare ratificarea rapidă a 
acordului de readmisie, precum și punerea 
deplină și efectivă în aplicare a acestuia 
în relația cu toate statele membre; 
progresele în cadrul dialogului privind 
liberalizarea vizelor se vor baza pe o 
abordare întemeiată pe performanță și vor 
fi condiționate de punerea în aplicare 
efectivă și consecventă de către Turcia a 
cerințelor din foaia de parcurs privind 
vizele în relația cu UE și cu statele 
membre ale acesteia; reamintește faptul că 
Turcia este una dintre principalele țări de 
tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să pună în 
aplicare, în mod deplin, efectiv și fără 
întârziere, acordurile de readmisie 
bilaterale existente și dispozițiile 
referitoare la readmisie cuprinse în 
acordurile similare în relația cu toate 
statele membre, să continue intensificarea 
cooperării cu UE în ceea ce privește 
politica în materie de migrație și să 
combată traficul de persoane și 
controalele la frontiere;

Or. en

Amendamentul 66
Marietta Giannakou
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel să ia măsuri în 
vederea liberalizării regimului de vize și 
subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. salută semnarea acordului de 
readmisie, precum și inițierea dialogului 
privind liberalizarea vizelor; invită Turcia 
să pună în aplicare acordul de readmisie, 
precum și cerințele foii de parcurs privind 
liberalizarea vizelor, în mod deplin, 
coerent și efectiv în relația cu toate statele 
membre; reamintește faptul că Turcia 
rămâne una dintre principalele țări de 
tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, punerea eficientă în aplicare
a acordurilor de readmisie bilaterale 
existente rămâne o prioritate; subliniază 
importanța unei mai bune gestionări a 
fluxurilor migratorii mixte la toate 
frontierele Turciei, în special la cele cu 
UE, și invită Turcia să se alinieze la 
acquis-ul comunitar în ceea ce privește 
politica în materie de vize și țările terțe ale 
căror resortisanți reprezintă o sursă 
importantă de fluxuri migratorii mixte 
spre UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 

3. salută semnarea de către Turcia a 
acordului de readmisie la 
16 decembrie 2013, care permite lansarea
foii de parcurs ce conduce la liberalizarea 
vizelor; salută instituirea Direcției 
generale pentru gestionarea migrației 
prin legea adoptată privind străinii și 
protecția internațională; reamintește faptul 
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ilegală în UE și, prin urmare, invită 
Turcia să semneze și să pună în aplicare 
acordul de readmisie fără întârziere; 
solicită Comisiei, în paralel să ia măsuri 
în vederea liberalizării regimului de vize 
și subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

că Turcia constituie una dintre principalele 
țări de tranzit pentru migrația ilegală în UE 
și subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită 
Turcia să semneze și să pună în aplicare 
acordul de readmisie fără întârziere; 
solicită Comisiei, în paralel să ia măsuri 
în vederea liberalizării regimului de vize 
și subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. salută semnarea de către Turcia a 
acordului de readmisie la 
16 decembrie 2013, care permite lansarea 
foii de parcurs ce conduce la liberalizarea 
vizelor; reamintește faptul că Turcia 
constituie una dintre principalele țări de 
tranzit pentru migrația ilegală în UE și 
subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Or. en

Amendamentul 69
Anna Maria Corazza Bildt
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită 
Turcia să semneze și să pună în aplicare 
acordul de readmisie fără întârziere; 
solicită Comisiei, în paralel să ia măsuri 
în vederea liberalizării regimului de vize 
și subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. salută semnarea de către Turcia a 
acordului de readmisie la 
16 decembrie 2013; invită Turcia și 
Comisia să înainteze cu dialogul și să 
înregistreze progrese substanțiale rapide 
în privința foii de parcurs ce conduce la 
liberalizarea vizelor; reamintește faptul că 
Turcia constituie una dintre principalele 
țări de tranzit pentru migrația ilegală în UE 
și subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Or. en

Amendamentul 70
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel să ia măsuri în vederea 
liberalizării regimului de vize și subliniază 

3. salută semnarea acordului de readmisie 
UE-Turcia și lansarea foii de parcurs ce 
conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să pună fără întârziere în aplicare acordul 
de readmisie; solicită Comisiei, în paralel,
să ia măsuri suplimentare în vederea 
liberalizării regimului de vize și subliniază 
beneficiile clare ale facilitării accesului în 
UE al oamenilor de afaceri, cadrelor 
universitare, studenților și reprezentanților 
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beneficiile clare ale facilitării accesului în 
UE al oamenilor de afaceri, cadrelor 
universitare, studenților și reprezentanților 
societății civile;

societății civile;

Or. en

Amendamentul 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel să ia măsuri în vederea 
liberalizării regimului de vize și subliniază 
beneficiile clare ale facilitării accesului în 
UE al oamenilor de afaceri, cadrelor 
universitare, studenților și reprezentanților 
societății civile;

3. ia act de semnarea simultană a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel să ia măsuri în vederea 
liberalizării regimului de vize și subliniază 
beneficiile clare ale facilitării accesului în 
UE al oamenilor de afaceri, cadrelor 
universitare, studenților și reprezentanților 
societății civile; solicită ca punerea în 
aplicare a acordului de readmisie să fie 
supusă unei supravegheri democratice 
pentru a garanta respectarea deplină a 
drepturilor persoanelor vizate; solicită 
Turciei și Uniunii Europene respectarea 
deplină a obligațiilor internaționale și 
europene ce le revin cu privire la 
drepturile omului, în special în ceea ce 
privește principiul nereturnării și accesul 
la procedura de azil; solicită Turciei 
implementarea unui sistem de azil efectiv 
care să respecte normele internaționale;

Or. fr
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Amendamentul 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor;
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel să ia măsuri în 
vederea liberalizării regimului de vize și 
subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. reamintește faptul că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
migrația ilegală în UE și, prin urmare, 
invită Turcia să semneze și să pună în 
aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere;

Or. de

Amendamentul 73
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor;
reamintește faptul că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
migrația ilegală în UE și, prin urmare, 
invită Turcia să semneze și să pună în 

3. salută acceptul de a semna și de a pune 
în aplicare acordul de readmisie prezentat 
la Ankara în decembrie 2013 și invită 
Comisia, în paralel, să ia măsuri în vederea 
liberalizării regimului de vize, cu scopul de 
a facilita accesul în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile din 
Turcia;
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aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să 
ia măsuri în vederea liberalizării regimului 
de vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Or. en

Amendamentul 74
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a 
acordului de readmisie și a foii de parcurs 
ce conduce la liberalizarea vizelor;
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită 
Turcia să semneze și să pună în aplicare
acordul de readmisie fără întârziere; 
solicită Comisiei, în paralel să ia măsuri în
vederea liberalizării regimului de vize și 
subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. reamintește faptul că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
migrația ilegală în UE; subliniază faptul 
că s-a făcut o greșeală imensă prin 
combinarea negocierilor privind acordul 
de readmisie cu negocierile privind 
liberalizarea vizelor; solicită Comisiei să 
anuleze viitoarele măsuri în vederea 
liberalizării regimului de vize promise 
Turciei;

Or. nl

Amendamentul 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să 
ia măsuri în vederea liberalizării 
regimului de vize și subliniază beneficiile 
clare ale facilitării accesului în UE al 
oamenilor de afaceri, cadrelor 
universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere;

Or. it

Amendamentul 76
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie
fără întârziere; solicită Comisiei, în 
paralel să ia măsuri în vederea 
liberalizării regimului de vize și subliniază 
beneficiile clare ale facilitării accesului în 
UE al oamenilor de afaceri, cadrelor 

3. subliniază importanța unei înțelegeri 
comune între Turcia și Uniunea Europeană 
cu privire la relevanța atât pentru UE, cât și 
pentru Turcia a acordului de readmisie și a 
foii de parcurs ce conduce la liberalizarea 
vizelor; reamintește faptul că Turcia este 
una dintre principalele țări de tranzit pentru 
migrația ilegală în UE și, prin urmare, 
salută semnarea acordului de readmisie și 
inițierea, la 16 decembrie 2013, a 
dialogului dintre UE și Turcia privind 
liberalizarea vizelor; subliniază beneficiile 
clare ale facilitării accesului în UE al 
oamenilor de afaceri, cadrelor universitare, 
studenților și reprezentanților societății 
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universitare, studenților și reprezentanților 
societății civile;

civile;

Or. en

Amendamentul 77
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce 
conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel să ia măsuri în vederea
liberalizării regimului de vize și subliniază 
beneficiile clare ale facilitării accesului în 
UE al oamenilor de afaceri, cadrelor 
universitare, studenților și reprezentanților 
societății civile;

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a deschiderii unui proces 
de dialog cu privire la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să pună în aplicare acordul de readmisie 
fără întârziere; solicită Comisiei ca, în 
paralel, să ia măsuri în vederea liberalizării 
regimului de vize și subliniază beneficiile 
clare ale facilitării accesului în UE al 
oamenilor de afaceri, al cadrelor 
universitare și al studenților;

Or. de

Amendamentul 78
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
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Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să ia 
măsuri în vederea liberalizării regimului de 
vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, salută semnarea acordului de 
readmisie de către Comisie și de către 
Turcia la 16 decembrie 2013 și își 
exprimă speranța că acesta va fi pus în 
aplicare fără întârziere; solicită Comisiei, 
în paralel să ia măsuri în vederea 
liberalizării regimului de vize și subliniază 
beneficiile clare ale facilitării accesului în 
UE al oamenilor de afaceri, al cadrelor 
universitare, al studenților și al
reprezentanților societății civile;

Or. pl

Amendamentul 79
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să ia 
măsuri în vederea liberalizării regimului de 
vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să pună în 
aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; își exprimă îngrijorarea și 
regretul în legătură cu declarațiile 
guvernului turc conform cărora nu există 
nicio intenție de a pune în aplicare 
acordul de readmisie cu Republica Cipru 
și subliniază faptul că această atitudine 
politică contrastează cu sistemul juridic al 
UE și, prin urmare, invită guvernul turc 
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să respecte și să se conformeze cadrului 
juridic și obligațiilor aferente acordului 
de readmisie; în caz contrar, se vor lua 
măsuri pentru protejarea sistemului 
juridic al UE și a drepturilor juridice și 
politice ale statelor membre ale UE; invită 
Comisia să se asigure că, până la intrarea 
în vigoare a acordului și până la punerea 
sa deplină și efectivă în aplicare în relația 
cu toate statele membre, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; solicită Comisiei, în paralel, să ia 
măsuri în vederea liberalizării regimului de 
vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Or. en

Amendamentul 80
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să ia 
măsuri în vederea liberalizării regimului de 
vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel, să 
ia măsuri în vederea liberalizării regimului 
de vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; 
recunoaște că ține de competența 
guvernelor statelor membre, prin 
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regimurile tranzitorii prevăzute de tratatul 
de aderare și revizuirea, după caz, a 
tratatelor UE, să ia decizii în materie de 
migrație, ca de exemplu limitări ale liberei 
circulații, și recunoaște, în același timp, 
faptul că această chestiune a devenit o 
problemă de mare îngrijorare în multe 
state membre;

Or. en

Amendamentul 81
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să ia 
măsuri în vederea liberalizării regimului de 
vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. salută Acordul dintre Uniunea 
Europeană și Republica Turcia privind 
readmisia persoanelor aflate în situație de 
ședere ilegală, semnat la 
16 decembrie 2013; subliniază importanța 
realizării unei înțelegeri comune între 
Turcia și Uniunea Europeană cu privire la 
relevanța atât pentru UE, cât și pentru 
Turcia a acordului de readmisie și a foii de 
parcurs ce conduce la liberalizarea vizelor; 
reamintește faptul că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru migrația 
ilegală în UE și, prin urmare, invită Turcia 
să semneze și să pună în aplicare acordul 
de readmisie fără întârziere; solicită 
Comisiei, în paralel, să ia măsuri în 
vederea liberalizării regimului de vize și 
subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Or. en
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Amendamentul 82
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să ia 
măsuri în vederea liberalizării regimului de 
vize și subliniază beneficiile clare ale 
facilitării accesului în UE al oamenilor de
afaceri, cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

3. subliniază importanța realizării unei 
înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât 
pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului 
de readmisie și a foii de parcurs ce conduce 
la liberalizarea vizelor; reamintește faptul 
că Turcia este una dintre principalele țări 
de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, 
prin urmare, invită Turcia să semneze și să 
pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; invită Comisia să ia toate 
măsurile necesare pentru a garanta 
drepturile cetățenilor turci stabiliți legal 
în statele membre ale UE; solicită 
Comisiei, în paralel, să ia măsuri în 
vederea liberalizării regimului de vize și 
subliniază beneficiile clare ale facilitării 
accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile;

Or. en

Amendamentul 83
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu evenimentele recente din 
Turcia în ceea ce privește acuzațiile de 
corupție la nivel înalt și invită guvernul 
turc să se abțină de la ingerința în 
procedurile judiciare și să se asigure că 
reglementările sunt conforme cu 
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principiile independenței sistemului 
judiciar, separării puterilor, precum și cu 
articolele relevante din Constituție;

Or. en

Amendamentul 84
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată cu profundă îngrijorare 
recentul scandal de corupție; regretă 
declarațiile autorităților turce referitoare 
la presupusa mini-lovitură de stat, 
implicând acuzații de conspirație, având 
drept rezultat arestări în masă și anchete 
parțiale care au dus la îndepărtarea a 
aproximativ 350 de anchetatori din poliție 
și la blocarea unui al doilea val de 
anchete în cazul de corupție; subliniază 
importanța fundamentală a unui sistem 
judiciar imparțial și a separării puterilor, 
ca valori centrale ale unui regim 
democratic bazat pe statul de drept;

Or. en

Amendamentul 85
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. reamintește guvernului turc propriul 
său angajament de eradicare a corupției, 
în special prin punerea în aplicare a 
majorității recomandărilor din rapoartele 
de evaluare din 2005 elaborate de Grupul 
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de state împotriva corupției al Consiliului 
Europei (GRECO);

Or. en

Amendamentul 86
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga Eșecul nr. 2 al Turciei: îndeplinirea 
criteriilor de la Copenhaga

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Punctul -4 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-4. își exprimă profunda îngrijorare față 
de recentele evenimente care echivalează 
cu o criză a statului turc; regretă 
declarațiile guvernului care indică o lipsă 
de înțelegere a principiului separării 
puterilor; regretă pierderea gravă a 
încrederii între guvern, sistemul judiciar, 
poliție și mass-media; îndeamnă guvernul 
să se abțină de la acțiuni care împiedică 
anchetarea și urmărirea penală a 
corupției și a criminalității organizate la 
nivel înalt; invită din nou toate instituțiile, 
grupurile de interese de afaceri și forțele 
politice să respecte pe deplin statul de 
drept și să garanteze imparțialitatea și 
independența sistemului juridic; mai 
mult, invită Mișcarea Gülen la o mai 
mare transparență și răspundere în
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acțiunile sale și se așteaptă ca toate 
acuzațiile aduse la adresa Mișcării să facă 
obiectul unei anchete imparțiale;

Or. en

Amendamentul 88
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul -4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-4a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
recentele evenimente din Turcia legate de 
anchetarea unui important caz de 
corupție; reamintește ferm nevoia de a 
garanta independența și imparțialitatea 
sistemului judiciar și invită toate părțile 
implicate să respecte pe deplin statul de 
drept și principiul separării puterilor;

Or. en

Amendamentul 89
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic al Turciei, 
asigurând un cadru pentru dialog și 
consens la nivelul întregului spectru 
politic; îndeamnă toți actorii politici să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății și să ia în considerare 
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privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ 
minoritatea în procesul de deliberare 
asupra reformelor relevante și să ia în 
considerare, ori de câte ori este posibil,
interesele și punctele lor de vedere într-o 
manieră incluzivă;

interesele și punctele de vedere ale tuturor 
categoriilor populației, inclusiv ale 
minorităților;

Or. en

Amendamentul 90
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
ori este posibil, interesele și punctele lor de 
vedere într-o manieră incluzivă;

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; subliniază rolul 
esențial al organizațiilor societății civile și 
nevoia unei comunicări adecvate cu 
populația în vederea realizării reformelor 
necesare; solicită majorității politice să 
implice în mod activ minoritatea și 
organizațiile societății civile în procesul de 
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deliberare asupra reformelor relevante și să 
ia în considerare, ori de câte ori este 
posibil, interesele și punctele lor de vedere 
într-o manieră incluzivă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
ori este posibil, interesele și punctele lor de 
vedere într-o manieră incluzivă;

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic al Turciei, 
asigurând un cadru pentru dialog și 
consens la nivelul întregului spectru 
politic; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la polarizarea politică și lipsa de voință a 
guvernului și a opoziției de a ajunge la un 
consens cu privire la reformele-cheie; 
îndeamnă toți actorii politici, guvernul și 
opoziția să conlucreze pentru a consolida 
pluralitatea politică în cadrul instituțiilor de 
stat și să promoveze modernizarea și 
democratizarea statului și a societății; 
solicită majorității politice să implice în 
mod activ minoritatea în procesul de 
deliberare asupra reformelor relevante și să 
ia în considerare, ori de câte ori este 
posibil, interesele și punctele lor de vedere 
într-o manieră incluzivă; subliniază faptul 
că reforma constituțională trebuie să 
rămână o prioritate de prim rang pentru 
modernizarea Republicii în care cei care 
au fost aleși în mod democratic să 
guverneze, de asemenea, în mod 
democratic;

Or. en
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Amendamentul 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
ori este posibil, interesele și punctele lor de 
vedere într-o manieră incluzivă;

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic al Turciei, 
asigurând un cadru pentru dialog și 
consens la nivelul întregului spectru 
politic; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la polarizarea politică și lipsa de voință a 
guvernului și a opoziției de a ajunge la un 
consens cu privire la reformele-cheie; 
îndeamnă toți actorii politici, guvernul și 
opoziția să conlucreze pentru a consolida 
pluralitatea politică în cadrul instituțiilor de 
stat și să promoveze modernizarea și 
democratizarea statului și a societății; 
solicită majorității politice să implice în 
mod activ minoritatea în procesul de 
deliberare asupra reformelor relevante și să 
ia în considerare, ori de câte ori este 
posibil, interesele și punctele lor de vedere 
într-o manieră incluzivă; subliniază faptul 
că democrația reprezintă mai mult decât 
alegeri și se așteaptă ca cei aleși în mod 
democratic să guverneze, de asemenea, în 
mod democratic;

Or. en

Amendamentul 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
ori este posibil, interesele și punctele lor de 
vedere într-o manieră incluzivă;

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic al Turciei, 
asigurând un cadru pentru dialog și 
consens la nivelul întregului spectru 
politic; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la polarizarea politică și lipsa de voință a 
guvernului și a opoziției de a ajunge la un 
consens cu privire la reformele-cheie; 
îndeamnă toți actorii politici, guvernul și 
opoziția să conlucreze pentru a consolida 
pluralitatea politică în cadrul instituțiilor de 
stat și să promoveze modernizarea și 
democratizarea statului și a societății; 
solicită majorității politice să implice în 
mod activ minoritatea în procesul de 
deliberare asupra reformelor relevante și să 
ia în considerare interesele și punctele lor 
de vedere într-o manieră incluzivă;

Or. fr

Amendamentul 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic al Turciei, 
asigurând un cadru pentru dialog și 
consens la nivelul întregului spectru 
politic; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la polarizarea politică și lipsa de voință a 
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opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ 
minoritatea în procesul de deliberare 
asupra reformelor relevante și să ia în 
considerare, ori de câte ori este posibil, 
interesele și punctele lor de vedere într-o 
manieră incluzivă;

guvernului și a opoziției de a ajunge la un 
consens cu privire la reformele-cheie; 
îndeamnă toți actorii politici, guvernul și 
opoziția să conlucreze pentru a consolida 
pluralitatea politică în cadrul instituțiilor de 
stat și să promoveze modernizarea și 
democratizarea statului și a societății; 
solicită majorității politice să implice în 
mod activ diferitele forțe politice și 
societatea civilă în procesul de deliberare 
asupra reformelor relevante și să ia în 
considerare, ori de câte ori este posibil, 
interesele și punctele lor de vedere într-o 
manieră incluzivă;

Or. fr

Amendamentul 95
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
ori este posibil, interesele și punctele lor de 

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic al Turciei, 
asigurând un cadru pentru dialog și 
consens la nivelul întregului spectru 
politic; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la polarizarea politică și lipsa de voință a 
guvernului și a opoziției de a ajunge la un 
consens cu privire la elaborarea unei noi 
Constituții și la reformele-cheie; îndeamnă 
toți actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
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vedere într-o manieră incluzivă; ori este posibil, interesele și punctele lor de 
vedere într-o manieră incluzivă;

Or. en

Amendamentul 96
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Adunare Națională a 
Turciei trebuie să îl joace în centrul 
sistemului politic al Turciei, asigurând un 
cadru pentru dialog și consens la nivelul 
întregului spectru politic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a 
opoziției de a ajunge la un consens cu 
privire la reformele-cheie; îndeamnă toți 
actorii politici, guvernul și opoziția să 
conlucreze pentru a consolida pluralitatea 
politică în cadrul instituțiilor de stat și să 
promoveze modernizarea și democratizarea 
statului și a societății; solicită majorității 
politice să implice în mod activ minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
ori este posibil, interesele și punctele lor de 
vedere într-o manieră incluzivă;

4. subliniază rolul esențial al unui sistem 
de control și echilibru al puterilor pentru 
orice stat democratic modern și rolul 
fundamental pe care Marea Adunare 
Națională a Turciei trebuie să îl joace în 
centrul sistemului politic al Turciei, 
asigurând un cadru pentru dialog și 
consens la nivelul întregului spectru 
politic; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la polarizarea politică și lipsa de voință a 
guvernului și a opoziției de a ajunge la un
consens cu privire la reformele-cheie;
îndeamnă toți actorii politici, guvernul și 
opoziția să conlucreze pentru a consolida 
pluralitatea politică în cadrul instituțiilor de 
stat și să promoveze modernizarea și 
democratizarea statului și a societății;
solicită majorității politice să implice în 
mod activ societatea civilă și minoritatea 
în procesul de deliberare asupra reformelor 
relevante și să ia în considerare, ori de câte 
ori este posibil, interesele și punctele lor de 
vedere într-o manieră incluzivă;

Or. pl

Amendamentul 97
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază importanța cooperării 
tuturor ministerelor cu Curtea de Conturi 
în pregătirea rapoartelor de audit prin 
transmiterea informațiilor relevante și a 
rapoartele de audit integrale pentru a fi 
prezentate în fața Marii Adunări 
Naționale a Turciei înainte de aprobarea 
bugetului;

Or. en

Amendamentul 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită guvernul să garanteze 
funcționarea Curții de Conturi în 
conformitate cu standardele 
internaționale; invită guvernul să asigure 
un acces deplin al instituțiilor vizate și al 
populației la rapoartele Curții de Conturi, 
în special în cadrul Marii Adunări 
Naționale a Turciei, inclusiv la rapoartele 
referitoare la forțele de securitate;

Or. fr

Amendamentul 99
Alojz Peterle

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
modul în care guvernul turc a reacționat, 
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după 17 decembrie 2013, la ancheta 
efectuată de procurorul orașului Istanbul 
privind cazul de corupție în care au fost 
implicați miniștri și oameni de afaceri; 
condamnă eliberarea din funcție a șefilor 
poliției responsabili de ancheta privind 
cazul de corupție; în această privință, 
solicită respectarea statului de drept, a 
imparțialității și independenței sistemului 
judiciar ca modalități de promovare a 
separării puterilor, ce reprezintă unul 
dintre pilonii fundamentali ai 
democrației;

Or. en

Amendamentul 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
adâncirea separării culturale în Turcia în 
ceea ce privește așa-numitele „probleme 
legate de stilul de viață”, care riscă să 
genereze o ingerință a autorităților în 
viețile private ale cetățenilor, așa cum s-a 
văzut în declarațiile recente referitoare la: 
numărul de copii pe care femeile ar trebui 
să îi nască, căminele de studenți mixte și 
vânzarea de alcool;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
subminarea separării puterilor după 
dezvăluirile privind presupusele cazuri de 
corupție și condamnă eliberarea din 
funcție a agenților de poliție care 
anchetează cazurile de corupție; invită 
guvernul să respecte statul de drept și 
independența sistemului judiciar, precum 
și să sprijine în mod activ anchetele 
privind cazurile de corupție; își exprimă 
profunda îngrijorare în legătură cu 
campania actuală de defăimare a 
sistemului judiciar din Turcia;

Or. en

Amendamentul 102
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. atrage atenția asupra erodării 
principiului separării puterilor; își 
exprimă profunda îngrijorare în legătură 
cu reacția guvernului față de ancheta în 
desfășurare privind cazurile de corupție 
realizată de procurorul orașului Istanbul 
împotriva unor miniștri și oameni de 
afaceri; condamnă eliberarea din funcție 
a șefilor poliției responsabili de ancheta 
privind cazurile de corupție de către 
ministrul de interne care a făcut obiectul 
acuzațiilor; ia act de eliberarea alarmantă 
din funcție a tuturor șefilor poliției 
responsabili de combaterea corupției și a 
criminalității organizate din marile orașe;

Or. en
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Amendamentul 103
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
acuzațiile de creare sistematică de către 
guvern a unor profiluri vizând 
funcționarii publici, jurnaliștii, profesorii 
universitari, organizațiile societății civile 
pe baza afilierilor religioase, etnice și 
politice ale acestora; condamnă presiunea 
puternică a guvernului asupra instanțelor 
și condamnarea publică a procurorului și 
a șefilor poliției de către prim-ministru; 
invită fiecare persoană și instituție să 
respecte pe deplin statul de drept și să 
garanteze imparțialitatea și independența 
sistemului judiciar;

Or. en

Amendamentul 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea înregistrării de 
progrese suplimentare în punerea în 
aplicare a modificărilor constituționale din 
2010, îndeosebi adoptarea de legi privind 
protecția datelor cu caracter personal și 
justiția militară, precum și legile care 
instituie măsuri de acțiune pozitivă pentru 
promovarea egalității de gen;

5. subliniază necesitatea înregistrării de 
progrese suplimentare în punerea în 
aplicare a modificărilor constituționale 
din 2010, îndeosebi adoptarea de legi 
privind protecția datelor cu caracter 
personal și justiția militară;

Or. de
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Amendamentul 105
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea înregistrării de 
progrese suplimentare în punerea în 
aplicare a modificărilor constituționale din 
2010, îndeosebi adoptarea de legi privind 
protecția datelor cu caracter personal și 
justiția militară, precum și legile care 
instituie măsuri de acțiune pozitivă pentru 
promovarea egalității de gen;

5. subliniază necesitatea înregistrării de 
progrese suplimentare în punerea în 
aplicare a modificărilor constituționale din 
2010;

Or. en

Amendamentul 106
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea înregistrării de 
progrese suplimentare în punerea în 
aplicare a modificărilor constituționale din 
2010, îndeosebi adoptarea de legi privind 
protecția datelor cu caracter personal și 
justiția militară, precum și legile care 
instituie măsuri de acțiune pozitivă pentru 
promovarea egalității de gen;

5. subliniază necesitatea înregistrării de 
progrese suplimentare în punerea în 
aplicare a modificărilor constituționale din 
2010, îndeosebi adoptarea de legi privind 
protecția datelor cu caracter personal și 
justiția militară, precum și legile care 
instituie măsuri de acțiune pozitivă pentru 
promovarea egalității de gen; subliniază 
importanța punerii în aplicare stricte a 
modificărilor legislative după adoptarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 107
Laurence J.A.J. Stassen
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că UE ar putea 
solicita și îndemna autoritățile turce să 
realizeze numeroase reforme, însă Turcia 
pur și simplu nu dorește, nici nu este în 
măsură și nici nu va dori să facă acest 
lucru; îndeamnă ca negocierile de 
aderare dintre UE și Turcia să înceteze 
definitiv;

Or. nl

Amendamentul 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și solicită membrilor săi să-
și continue activitatea de elaborare a unei 
noi Constituții pentru Turcia, acest lucru 
fiind esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și regretă întreruperea 
activității de elaborare a unei noi 
Constituții pentru Turcia, acest lucru fiind 
esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția; 
reamintește că aceste norme sunt 
prevăzute de Constituție și că orice 
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reformă în această privință ar trebui 
adoptată cu calm și în baza unui consens 
larg;

Or. fr

Amendamentul 109
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și solicită membrilor săi să-
și continue activitatea de elaborare a unei 
noi Constituții pentru Turcia, acest lucru 
fiind esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și își exprimă îngrijorarea 
față de actuala lipsă de progrese; 
consideră ferm că activitatea de elaborare 
a unei noi Constituții pentru Turcia ar 
trebui să continue, întrucât acest lucru 
este esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și solicită membrilor săi să-și
continue activitatea de elaborare a unei 
noi Constituții pentru Turcia, acest lucru 
fiind esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

6. constată faptul că Comitetul de 
conciliere a putut să ajungă la un consens
privind doar 60 de amendamente la 
Constituție și solicită membrilor săi să își
intensifice activitatea în vederea elaborării
unei veritabile noi Constituții pentru 
Turcia, acest lucru fiind esențial pentru 
procesul de reformă în Turcia; subliniază 
importanța realizării unui consens în cadrul 
procesului de reformă constituțională 
privind un sistem eficient de separare a 
puterilor și o definiție incluzivă a 
cetățeniei; subliniază faptul că Turcia, în 
calitate de stat membru al Consiliului 
Europei, ar trebui să încerce a beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

Or. en

Amendamentul 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de 
amendamente la Constituție și solicită 
membrilor săi să-și continue activitatea de 
elaborare a unei noi Constituții pentru 
Turcia, acest lucru fiind esențial pentru 
procesul de reformă în Turcia; subliniază 
importanța realizării unui consens în cadrul 
procesului de reformă constituțională 
privind un sistem eficient de separare a 

6. regretă dizolvarea Comitetului de 
conciliere după cea de a treia absentare 
nemotivată a partidului de guvernământ 
și invită toate părțile să își continue 
activitatea de elaborare a unei noi 
Constituții pentru Turcia, acest lucru fiind 
esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia subliniază importanța realizării unui 
consens în cadrul procesului de reformă 
constituțională privind un sistem eficient 
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puterilor și o definiție incluzivă a 
cetățeniei; subliniază faptul că Turcia, în 
calitate de stat membru al Consiliului 
Europei, ar putea beneficia de un dialog 
activ cu Comisia de la Veneția cu privire la 
procesul de reformă constituțională; 
subliniază faptul că normele care 
reglementează alegerea și componența 
Consiliului Superior al Magistraturii ar 
trebui să respecte pe deplin criteriile 
Comisiei de la Veneția;

de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și solicită membrilor săi să-și
continue activitatea de elaborare a unei noi 
Constituții pentru Turcia, acest lucru fiind 
esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și solicită membrilor săi să 
își continue activitatea de elaborare a unei 
noi Constituții pentru Turcia, acest lucru 
fiind esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
modificările constituționale trebuie 
efectuate într-un mod transparent și 
incluziv, cu o participare deplină a 
societății civile în toate etapele; subliniază 
faptul că normele care reglementează 
alegerea și componența Consiliului 
Superior al Magistraturii ar trebui să 
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respecte pe deplin criteriile Comisiei de la 
Veneția;

Or. en

Amendamentul 113
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și solicită membrilor săi să-și
continue activitatea de elaborare a unei noi 
Constituții pentru Turcia, acest lucru fiind 
esențial pentru procesul de reformă în 
Turcia; subliniază importanța realizării 
unui consens în cadrul procesului de 
reformă constituțională privind un sistem 
eficient de separare a puterilor și o definiție 
incluzivă a cetățeniei; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

6. felicită Comitetul de conciliere pentru 
consensul privind cele 60 de amendamente 
la Constituție și solicită membrilor săi să
își continue grabnic activitatea de 
elaborare a unei noi Constituții pentru 
Turcia, acest lucru fiind esențial pentru 
procesul de reformă în Turcia; subliniază 
importanța realizării unui consens în cadrul 
procesului de reformă constituțională 
privind un sistem eficient de separare a 
puterilor și o definiție incluzivă a 
cetățeniei, în vederea elaborării unei 
Constituții pe deplin democratice, care să 
garanteze drepturi egale pentru toate 
persoanele din Turcia; subliniază faptul că 
Turcia, în calitate de stat membru al 
Consiliului Europei, ar putea beneficia de 
un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu 
privire la procesul de reformă 
constituțională; subliniază faptul că 
normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al 
Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin 
criteriile Comisiei de la Veneția;

Or. en

Amendamentul 114
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
reacția guvernului față de cazurile de 
corupție din decembrie 2013 și 
reamintește faptul că autoritățile trebuie 
să asigure independența justiției în toate 
circumstanțele, în conformitate cu 
standardele europene; subliniază 
necesitatea instituirii unei poliții judiciare 
aflate sub autoritatea unui judecător;

Or. fr

Amendamentul 115
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că ar trebui făcute 
mai multe progrese în domeniul dreptului 
muncii și al drepturilor sindicale; invită 
Turcia să demareze elaborarea unei noi 
legislații în acest domeniu, pentru a 
garanta conformitatea acesteia cu acquis-
ul UE și cu convențiile OIM, mai ales în 
ceea ce privește dreptul la grevă și dreptul 
la negocieri colective;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
faptul că nu au fost făcute progrese în 
legătură cu legislația de combatere a 
discriminării și că legile actuale privind 
combaterea discriminării sunt insuficiente 
și neconforme cu acquis-ul UE; 
subliniază necesitatea adoptării de 
urgență a unei legislații cuprinzătoare 
privind combaterea discriminării și a 
înființării unui consiliu pentru 
combaterea discriminării și egalitate, cu 
scopul de a oferi protecție cetățenilor 
împotriva discriminării bazate pe originea 
etnică, religie, sex, vârstă, handicap, 
orientare sexuală sau identitate sexuală;

Or. en

Amendamentul 117
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 30 
septembrie 2013 și solicită guvernului să 
se consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere 
în aplicare și să continue eforturile de 
reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor 
societății turce; invită guvernul să se 
asigure că legislația privind infracțiunile 
motivate de ură oferă protecție tuturor 
cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI;

7. subliniază faptul că pachetul legislativ 
vizând democratizarea prezentat de guvern 
la 30 septembrie 2013 este o farsă uriașă, 
având în vedere, printre altele, evoluțiile 
recente; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor,
inclusiv minorităților, cum ar fi creștinii și 
evreii, precum și LGBTI;
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Or. nl

Amendamentul 118
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să se consulte în mod corespunzător 
opoziția și organizațiile relevante ale 
societății civile în elaborarea legislației de 
punere în aplicare și să continue eforturile 
de reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de guvern la 
30 septembrie 2013, îndemnând la 
punerea sa în aplicare, și solicită 
guvernului să consulte în mod 
corespunzător opoziția și organizațiile 
relevante ale societății civile în elaborarea 
legislației de punere în aplicare și să 
continue eforturile de reformă pentru 
revizuirea sistemului electoral, inclusiv 
scăderea pragului de 10 %, precum și 
pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
persoanelor LGBT; invită guvernul să 
prezinte fără întârziere un pachet de 
reforme care să abordeze unele dintre 
problemele esențiale neincluse în 
pachetul legislativ privind democratizarea 
din 30 septembrie, cum ar fi chestiunea 
populației alevite;

Or. en

Amendamentul 119
Alojz Peterle

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să se consulte în mod corespunzător 
opoziția și organizațiile relevante ale 
societății civile în elaborarea legislației de 
punere în aplicare și să continue eforturile 
de reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013, îndemnând la 
punerea sa în aplicare, și solicită 
guvernului să consulte în mod 
corespunzător opoziția și organizațiile 
relevante ale societății civile în elaborarea 
legislației de punere în aplicare și să 
continue eforturile de reformă pentru 
revizuirea sistemului electoral, inclusiv 
scăderea pragului de 10 %, precum și 
pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI; invită guvernul să prezinte fără 
întârziere un pachet de reforme care să 
abordeze unele dintre problemele 
esențiale neincluse în pachetul legislativ 
privind democratizarea din 30 septembrie, 
cum ar fi chestiunea populației alevite;

Or. en

Amendamentul 120
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să se consulte în mod corespunzător 
opoziția și organizațiile relevante ale
societății civile în elaborarea legislației de 
punere în aplicare și să continue eforturile 
de reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013, solicitând punerea sa 
în aplicare, și solicită guvernului să 
consulte în mod corespunzător opoziția și 
organizațiile societății civile în elaborarea 
legislației de punere în aplicare și să 
continue eforturile de reformă pentru 
revizuirea sistemului electoral, inclusiv 
scăderea pragului de 10 %, precum și 
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adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce, cu scopul 
de a consolida democrația și de a reflecta 
mai bine pluralismul existent la nivelul 
țării; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv tuturor comunităților, 
minorităților și LGBTI;

Or. en

Amendamentul 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 30 
septembrie 2013 și solicită guvernului să 
se consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10%, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI;

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 30 
septembrie 2013 și solicită guvernului să 
pună rapid în aplicare măsurile anunțate, 
în colaborare cu opoziția și organizațiile 
relevante ale societății civile în vederea 
elaborării legislației de punere în aplicare 
și să continue eforturile de reformă pentru 
revizuirea sistemului electoral, inclusiv 
scăderea pragului de 10%, precum și 
pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transsexuale și intersexuale
(LGBTI);

Or. fr

Amendamentul 122
Maria Eleni Koppa
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 30 
septembrie 2013 și solicită guvernului să se
consulte în mod corespunzător opoziția și 
organizațiile relevante ale societății civile 
în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10%, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI;

7. solicită punerea în aplicare imediată a 
pachetului legislativ vizând 
democratizarea prezentat de guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10 %, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI;

Or. el

Amendamentul 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 30 
septembrie 2013 și solicită guvernului să se
consulte în mod corespunzător opoziția și 
organizațiile relevante ale societății civile 
în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10%, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10 %, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor;
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LGBTI;

Or. it

Amendamentul 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să se consulte în mod corespunzător 
opoziția și organizațiile relevante ale 
societății civile în elaborarea legislației de 
punere în aplicare și să continue eforturile 
de reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului
să consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10 %, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
persoanelor LGBTI; încurajează guvernul 
să ia măsuri de îmbunătățire a drepturilor 
comunității alevite;

Or. en

Amendamentul 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
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să se consulte în mod corespunzător 
opoziția și organizațiile relevante ale 
societății civile în elaborarea legislației de 
punere în aplicare și să continue eforturile 
de reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

să consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10 %, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI; regretă absența unor chestiuni 
esențiale din pachetul de reforme, cum ar 
fi drepturile comunității alevite, și solicită 
guvernului să abordeze fără întârziere 
aspectele relevante în această privință;

Or. en

Amendamentul 126
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să se consulte în mod corespunzător 
opoziția și organizațiile relevante ale 
societății civile în elaborarea legislației de 
punere în aplicare și să continue eforturile 
de reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10 %, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI; invită să fie depuse mai multe 
eforturi pentru combaterea discriminării 
cu care se confruntă minoritatea romă, 
precum și pentru creșterea capacității de 
inserție profesională și reducerea 
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abandonului școlar;

Or. en

Amendamentul 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să se consulte în mod corespunzător 
opoziția și organizațiile relevante ale 
societății civile în elaborarea legislației de 
punere în aplicare și să continue eforturile 
de reformă pentru revizuirea sistemului 
electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

7. îndeamnă la deplina punere în aplicare 
a pachetului legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să consulte în mod corespunzător opoziția 
și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10 %, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI;

Or. en

Amendamentul 128
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de Guvern la 30 
septembrie 2013 și solicită guvernului să se
consulte în mod corespunzător opoziția și 

7. salută pachetul legislativ vizând 
democratizarea prezentat de guvern la 
30 septembrie 2013 și solicită guvernului 
să consulte în mod corespunzător opoziția 
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organizațiile relevante ale societății civile 
în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului de 10%, precum 
și pentru incluziunea adecvată a tuturor 
componentelor societății turce; invită 
guvernul să se asigure că legislația privind 
infracțiunile motivate de ură oferă protecție 
tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și 
LGBTI;

și organizațiile relevante ale societății 
civile în elaborarea legislației de punere în 
aplicare și să continue eforturile de reformă 
pentru revizuirea sistemului electoral, 
inclusiv scăderea pragului electoral de 
10 %, precum și pentru incluziunea 
adecvată a tuturor componentelor societății 
turce; invită guvernul să se asigure că 
legislația privind infracțiunile motivate de 
ură oferă protecție tuturor cetățenilor, 
inclusiv minorităților și LGBTI;

Or. pl

Amendamentul 129
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită guvernul să prezinte un nou 
pachet de reforme care să abordeze 
chestiunile pendinte și problemele-cheie, 
cum ar fi problema comunității alevite, 
care nu au fost incluse în pachetul 
legislativ vizând democratizarea din 
30 septembrie 2013;

Or. en

Amendamentul 130
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. ia act de eforturile depuse pentru 
intensificarea dialogului cu comunitățile 
religioase nemusulmane; cu toate acestea, 
discriminarea și disputele actuale asupra 
drepturilor de proprietate rămân 
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nesoluționate în practică; invită Turcia să 
instituie fără întârziere un cadru juridic 
compatibil cu CEDO în ceea ce privește 
convingerile și dreptul la obiecție pe 
motive de conștiință;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută înființarea de noi instituții, și 
anume instituția Ombudsmanului și 
Instituția națională a drepturilor omului 
din Turcia, care au devenit operaționale 
în 2013, creând astfel mecanisme 
suplimentare prin care cetățenii pot 
solicita protecția drepturilor și libertăților 
lor fundamentale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale cu privire 
la promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; regretă că, de la evenimentele 
din parcul Gezi, și alte proiecte 
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și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de 
Interne și investigațiile făcute de 
Ombudsman legate de plângerilor privind 
evenimentele din Parcul Gezi; și se 
așteaptă să răspundă pe deplin și fără 
întârziere preocupărilor; invită Turcia să 
adopte procedurile de revizuire internă 
adecvate și să înființeze un organism 
independent de supraveghere pentru 
infracțiunile comise de forțele de poliție; 
Consideră că evenimentele din Parcul 
Gezi reliefează necesitatea unor reforme 
de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

importante au continuat să se desfășoare 
fără consultare și în pofida opoziției unei 
părți importante a populației vizate, în 
special în ceea ce privește construirea
unui drum prin campusul Universității 
Tehnice din Orientul Mijlociu situate în 
Ankara sau a celui de al treilea pod peste 
Bosfor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 

8. regretă profund pierderea de vieți în 
rândul protestatarilor din parcul Gezi și al 
forțelor de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari;
consideră că protestele organizate în parcul
Gezi reflectă existența unei societăți civile 
vibrante în Turcia, dar și necesitatea unor 
reforme suplimentare vitale cu privire la 
promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; salută anchetele administrative 
în curs de desfășurare lansate de Ministerul 
de Interne și investigațiile făcute de 
Ombudsman legate de plângerile privind 
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din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; Consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

evenimentele din parcul Gezi și se așteaptă 
să răspundă pe deplin și fără întârziere 
preocupărilor; invită Turcia să adopte 
procedurile de revizuire internă adecvate și 
să înființeze un organism independent de 
supraveghere pentru infracțiunile comise 
de forțele de poliție; consideră că 
evenimentele din parcul Gezi reliefează 
necesitatea unor reforme de anvergură 
pentru a se garanta respectarea libertății de 
întrunire; încurajează Ministerul de 
Interne și poliția turcă să instituie metode 
de abordare a protestelor publice într-un 
mod mai puțin conflictual, și, în special, 
să evite arestarea sau împiedicarea 
activității avocaților sau a personalului 
medical care își face datoria;

Or. en

Amendamentul 134
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi și în alte părți ale țării reflectă 
existența unei societăți civile vibrante în 
Turcia, dar și necesitatea unor reforme 
suplimentare vitale cu privire la 
promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; regretă profund pierderea de 
vieți în rândul protestatarilor și al forțelor
de poliție, utilizarea excesivă a forței de 
către poliție și actele de violență comise de 
o serie de protestatari; salută anchetele 
administrative în curs de desfășurare 
lansate de Ministerul de Interne și 
investigațiile făcute de Ombudsman legate 
de plângerile privind evenimentele din 
parcul Gezi și din alte părți ale țării; 



PE526.229v01-00 80/126 AM\1014601RO.doc

RO

invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; Consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; consideră că evenimentele din 
parcul Gezi și din alte părți ale țării
reliefează necesitatea unor reforme de 
anvergură pentru a se garanta respectarea 
libertății de exprimare, a libertății presei și 
a libertății de întrunire;

Or. nl

Amendamentul 135
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; Consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale cu privire 
la promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; regretă profund pierderea de 
vieți în rândul protestatarilor și a forțele de 
poliție, utilizarea excesivă a forței de către 
poliție și violența de stat a guvernului 
turc; salută anchetele administrative în curs 
de desfășurare lansate de Ministerul de 
Interne și investigațiile făcute de 
Ombudsman legate de plângerile privind 
evenimentele din parcul Gezi și se așteaptă 
să răspundă pe deplin și fără întârziere 
preocupărilor; invită Turcia să adopte 
procedurile de revizuire internă adecvate și 
să înființeze un organism independent de 
supraveghere pentru infracțiunile comise 
de forțele de poliție; consideră că 
evenimentele din parcul Gezi reliefează 
necesitatea unor reforme de anvergură 
pentru a se garanta respectarea libertății de 
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respectarea libertății de întrunire; întrunire; invită guvernul turc să 
revizuiască politicile sale sociale, politice, 
culturale și economice care au constituit 
cauza principală ce a determinat 
protestele populare din parcul Gezi;

Or. en

Amendamentul 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; Consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale cu privire 
la promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; regretă profund pierderea de 
vieți în rândul protestatarilor și a forțele de 
poliție, utilizarea excesivă a forței de către 
poliție și actele de violență comise de o 
serie de protestatari; salută anchetele 
administrative în curs de desfășurare 
lansate de Ministerul de Interne și 
investigațiile făcute de Ombudsman legate 
de plângerile privind evenimentele din 
parcul Gezi și se așteaptă să răspundă pe 
deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; își exprimă profunda îngrijorare 
în legătură cu adoptarea unei noi 
reglementări care va permite poliției să 
rețină potențiali protestatari între 12 și 24 
de ore fără a fi nevoie de avizul unui 
procuror sau al unui judecător; consideră 
că evenimentele din parcul Gezi reliefează 
necesitatea unor reforme de anvergură 
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pentru a se garanta respectarea libertății de 
întrunire;

Or. en

Amendamentul 137
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; Consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale cu privire 
la promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; regretă profund pierderea de 
vieți în rândul protestatarilor și a forțele de 
poliție, utilizarea excesivă a forței de către 
poliție și actele de violență comise de o 
serie de protestatari; salută anchetele 
administrative în curs de desfășurare 
lansate de Ministerul de Interne, anchetele 
judiciare și investigațiile făcute de 
Ombudsman legate de plângerile privind 
evenimentele din parcul Gezi și se așteaptă 
să răspundă pe deplin și fără întârziere 
preocupărilor; subliniază faptul că, în 
marea lor majoritate, agenții de poliție 
responsabili de vătămarea gravă a 
protestatarilor datorită folosirii exagerate 
și excesive a forței nu au fost acționați în 
justiție; subliniază faptul că este nevoie de 
un angajament politic ferm pentru a-i 
aduce în fața justiției pe cei responsabili 
de vătămare gravă și pentru a combate 
cultura impunității, întrucât, în 
conformitate cu legea nr. 4483, 
permisiunea guvernatorilor este o condiție 
prealabilă pentru inițierea de anchete 
privind agenții de poliție; invită Turcia să 
adopte procedurile de revizuire internă 
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adecvate și să înființeze un organism 
independent de supraveghere pentru 
infracțiunile comise de forțele de poliție; 
consideră că evenimentele din parcul Gezi 
reliefează necesitatea unor reforme de 
anvergură pentru a se garanta respectarea 
libertății de întrunire;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; Consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale cu privire 
la promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; regretă profund pierderea de 
vieți în rândul protestatarilor și a forțele de 
poliție, utilizarea excesivă a forței de către 
poliție și actele de violență comise de o 
serie de protestatari; salută anchetele 
administrative în curs de desfășurare 
lansate de Ministerul de Interne și 
investigațiile făcute de Ombudsman legate 
de plângerile privind evenimentele din 
parcul Gezi și se așteaptă să răspundă pe 
deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; consideră că evenimentele din 
parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire; regretă 
eșecul aparent al instanțelor de a-i 
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penaliza pe oficialii de stat responsabili de 
violențele legate de protestele din parcul 
Gezi;

Or. en

Amendamentul 139
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; Consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale și 
imediate cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerile privind evenimentele 
din parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; consideră că evenimentele din 
parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

Or. en
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Amendamentul 140
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 
Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

8. consideră că protestele organizate în 
parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale cu privire 
la promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional și subliniază necesitatea 
dialogului; regretă profund pierderea de 
vieți în rândul protestatarilor și al forțelor
de poliție, utilizarea excesivă a forței de 
către poliție și actele de violență comise de 
o serie de protestatari; salută anchetele 
administrative în curs de desfășurare 
lansate de Ministerul de Interne și 
investigațiile făcute de Ombudsman legate 
de plângerile privind evenimentele din 
parcul Gezi și se așteaptă să răspundă pe 
deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; consideră că evenimentele din 
parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

Or. bg

Amendamentul 141
Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că protestele organizate în 8. consideră că protestele organizate în 
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Parcul Gezi reflectă existența unei 
societăți civile vibrante în Turcia, dar și 
necesitatea unor reforme suplimentare 
vitale cu privire la promovarea valorilor 
fundamentale; subliniază importanța unei 
includeri mai structurale a societății civile 
în procesul decizional; regretă profund 
pierderea de vieți în rândul protestatarilor 
și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a 
forței de către poliție și actele de violență 
comise de o serie de protestatari; salută 
anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne 
și investigațiile făcute de Ombudsman 
legate de plângerilor privind evenimentele 
din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă 
pe deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; consideră că evenimentele din 
Parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire;

parcul Gezi reflectă existența unei societăți 
civile vibrante în Turcia, dar și necesitatea 
unor reforme suplimentare vitale cu privire 
la promovarea valorilor fundamentale; 
subliniază importanța unei includeri mai 
structurale a societății civile în procesul 
decizional; regretă profund pierderea de 
vieți în rândul protestatarilor și al forțelor
de poliție, utilizarea excesivă a forței de 
către poliție și actele de violență comise de 
o serie de protestatari; salută anchetele 
administrative în curs de desfășurare 
lansate de Ministerul de Interne și 
investigațiile făcute de Ombudsman legate 
de plângerile privind evenimentele din 
parcul Gezi și se așteaptă să răspundă pe 
deplin și fără întârziere preocupărilor; 
invită Turcia să adopte procedurile de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de supraveghere 
pentru infracțiunile comise de forțele de 
poliție; consideră că evenimentele din 
parcul Gezi reliefează necesitatea unor 
reforme de anvergură pentru a se garanta 
respectarea libertății de întrunire; se 
așteaptă ca guvernul turc să respecte 
locurile publice și spațiile verzi și să nu 
sacrifice calitatea vieții locuitorilor în 
numele unei creșteri unilaterale;

Or. el

Amendamentul 142
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită autoritățile turce să finalizeze 
rapid procesele judiciare inițiate 
împotriva celor responsabili de pierderile 
de vieți omenești în timpul evenimentelor 
din parcul Gezi și să își mențină 
angajamentul de a monitoriza evoluțiile 
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din aceste cazuri;

Or. en

Amendamentul 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă profund pierderea de vieți în 
rândul protestatarilor și al forțelor de 
poliție, utilizarea excesivă a forței de către 
poliție și actele de violență comise de o 
serie de protestatari; salută anchetele 
administrative lansate de Ministerul de 
Interne și anchetele Ombudsmanului 
legate de plângerile privind evenimentele 
din parcul Gezi; se așteaptă ca aceste 
anchete să răspundă pe deplin și fără 
întârziere preocupărilor; salută 
propunerile Ombudsmanului în legătură 
cu modificările ce trebuie aduse modului 
în care este folosită forța de către poliție; 
invită Turcia să adopte proceduri de 
revizuire internă adecvate și să înființeze 
un organism independent de control 
pentru examinarea infracțiunilor comise 
de forțele de poliție; regretă faptul că 
urmările judiciare ale decesului 
protestatarilor nu sunt satisfăcătoare, fie 
deoarece agenții de poliție acuzați nu au 
fost urmăriți penal (moartea lui Abdullah 
Cömert), fie deoarece desfășurarea 
procesului a fost marcată de nereguli 
(moartea lui Ethem Sarısülük); își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu 
urmările demarate împotriva cadrelor 
medicale, avocaților, profesorilor 
universitari, studenților și asociațiilor 
profesionale cu privire la acțiunile lor 
non-violente din timpul evenimentelor din 
parcul Gezi; salută reforma dreptului la
manifestare propusă prin „pachetul 
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legislativ privind democratizarea”, însă 
consideră că evenimentele din parcul Gezi 
subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare reforme mai ambițioase pentru a 
se garanta respectarea libertății de 
întrunire;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reiterează importanța pentru 
democrație a unor organizații ale 
societății civile (OSC) active și 
independente; subliniază importanța 
dialogului cu OSC-urile, precum și rolul 
esențial al acestora în consolidarea 
cooperării regionale în chestiuni sociale și 
politice; este preocupat, prin urmare, de 
faptul că OSC-urile se confruntă în 
continuare cu aplicarea de amenzi, 
proceduri de închidere și obstacole 
administrative, precum și de faptul că 
procedura de consultare a OSC-urilor 
reprezintă încă o excepție, mai degrabă 
decât o regulă; salută îmbunătățirea 
cooperării dintre guvernul turc și 
ONG-uri, dar solicită o extindere a 
consultării acestora în elaborarea 
politicilor, inclusiv în formularea 
politicilor și a legislației, precum și în 
ceea ce privește monitorizarea activităților 
autorităților;

Or. en
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Amendamentul 145
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că valul fără precedent de 
proteste reflectă, de asemenea, aspirațiile 
legitime ale multor cetățeni turci către o 
democrație aprofundată; reiterează faptul 
că, într-un stat democratic, guvernele 
trebuie să promoveze toleranța și să 
asigure libertatea religioasă și de 
convingere pentru toți cetățenii; invită 
guvernul să respecte pluralitatea și 
diversitatea societății turce;

Or. en

Amendamentul 146
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu 
o gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își exprimă
îngrijorarea cu privire la proporțiile 
îngrijorătoare ale fenomenului de
autocenzură din partea proprietarilor media 
și a jurnaliștilor; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la numărul deosebit de mare de 
jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv 
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proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

și solicită autorităților judiciare din Turcia 
să revizuiască și să soluționeze aceste 
cazuri, cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 147
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente critică faptul că, în prezent, 
aproximativ 15 000 de site-uri sunt 
blocate în Turcia, că guvernul refuză să 
abroge reglementări regresive, cum ar fi 
articolul 8 din Legea privind combaterea 
terorismului, și că mulți activiști ai 
drepturilor omului se află în închisoare în 
baza articolului 301 din Codul penal, 
făcând astfel o infracțiune din 
„denigrarea turcismului”; își reiterează 
preocuparea cu privire la practica de a 
urmări penal apărătorii drepturilor 
omului, activiștii și jurnaliștii care fac 
cunoscute încălcări ale drepturilor 
omului sau care abordează alte aspecte de 
interes public; consideră că incriminarea 
exprimării opiniilor reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
depline a drepturilor omului în Turcia; 
mai mult, critică modul autoritar în care 
serviciile de securitate au monitorizat 
relatările din cadrul platformelor de 
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socializare în vederea arestării a mii de 
cetățeni; reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își afirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută de și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști și de militari 
aflați în prezent în arest preventiv și 
solicită autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 148
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își afirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută de și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
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fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; este 
preocupat de destituirea jurnaliștilor din 
mass-media ca urmare a criticilor aduse 
guvernului; este profund îngrijorat de 
procedurile utilizate pentru pedepsirea 
proprietarilor mass-mediei esențiale; își 
exprimă preocuparea în legătură cu 
implicațiile acreditării de către instituțiile 
de stat, vizând în principal mass-media 
din opoziție; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la numărul deosebit de mare de 
jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv 
și solicită autorităților judiciare din Turcia 
să revizuiască și să soluționeze aceste 
cazuri, cât mai curând posibil;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; subliniază faptul că 
libertatea de exprimare include și mass-
media digitală și platformele de 
socializare; își afirmă încă o dată 
îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută de și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
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exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; 
condamnă numărul deosebit de mare de 
jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv 
și solicită autorităților judiciare din Turcia 
să revizuiască și să soluționeze aceste 
cazuri, cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu 
o gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente, în special în ceea ce privește 
cazul dlui Can Dündar de Milliyet și al 
dlui Yavuz Baydar de Sabah își exprimă, 
de asemenea, îngrijorarea în legătură cu 
destituirea jurnaliștilor care au criticat 
guvernul în alte împrejurări, în special în 
cazul dlui Hasan Cemal de Milliyet și al 
dnei Nazlı Ilıcak de Sabah; reamintește că 
libertatea de exprimare și pluralismul 
mass-mediei sunt valori europene 
fundamentale și că o presă independentă 
este esențială pentru o societate 
democratică; își afirmă încă o dată 
îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută de
conglomerate mari, cu o gamă largă de 
interese de afaceri, și subliniază proporțiile 
îngrijorătoare ale fenomenului de 
autocenzură din partea proprietarilor media 
și a jurnaliștilor; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la numărul deosebit de mare de 
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jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv 
și solicită autorităților judiciare din Turcia 
să revizuiască și să soluționeze aceste 
cazuri, cât mai curând posibil;

Or. fr

Amendamentul 151
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi și din alte părți ale țării în 
mass-media din Turcia, parțial din cauza 
cenzurii, în special a autocenzurii, precum 
și în legătură cu eliberarea din funcție 
și/sau arestarea jurnaliștilor care au 
criticat reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente; subliniază faptul că acest 
lucru demonstrează caracterul represiv al 
regimului Erdoğan; reamintește că 
libertatea de exprimare și pluralismul 
mass-mediei sunt valori europene 
fundamentale și că o presă independentă 
este esențială pentru o societate 
democratică; își reafirmă încă o dată 
îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută și se 
concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

Or. nl
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Amendamentul 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își afirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută de și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor;
critică dur numărul deosebit de mare de 
jurnaliști aflați în prezent în arest 
preventiv, lucru care subminează 
libertatea de exprimare și libertatea mass-
mediei, și solicită autorităților judiciare din 
Turcia să revizuiască și să soluționeze 
aceste cazuri, cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 153
Alojz Peterle

Propunere de rezoluție
Punctul 9



PE526.229v01-00 96/126 AM\1014601RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își afirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută de și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor, 
exercitând o presiune puternică asupra 
jurnaliștilor care aduc critici la adresa 
guvernului; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la numărul deosebit de mare de 
jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv 
și solicită autorităților judiciare din Turcia 
să revizuiască și să soluționeze aceste 
cazuri, cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 154
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia 
și condamnă ferm eliberarea din funcție a 
jurnaliștilor care au criticat reacțiile 
guvernului față de aceste evenimente 
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evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei sunt valori 
europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își afirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută de și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 155
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
Gezi Park în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
în valori europene fundamentale și că o 
presă independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este în deținută și 
se concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reflectarea foarte limitată a evenimentelor 
din parcul Gezi în mass-media din Turcia, 
precum și în legătură cu eliberarea din 
funcție a jurnaliștilor care au criticat 
reacțiile guvernului față de aceste 
evenimente; reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt 
valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o 
societate democratică; își reafirmă încă o 
dată îngrijorarea cu privire la faptul că 
majoritatea mass-media este deținută și se 
concentrează în conglomerate mari, cu o 
gamă largă de interese de afaceri și 
subliniază proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului de autocenzură din partea 
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proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 
deosebit de mare de jurnaliști aflați în 
prezent în arest preventiv și solicită 
autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, 
cât mai curând posibil;

proprietarilor media și a jurnaliștilor; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
eliberarea din funcție a jurnaliștilor care 
au exprimat opinii antiguvernamentale și 
cu privire la sancțiunile aplicate 
proprietarilor de canale media care au o 
atitudine critică; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la numărul deosebit de mare de 
jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv 
și solicită autorităților judiciare din Turcia 
să revizuiască și să soluționeze aceste 
cazuri, cât mai curând posibil;

Or. el

Amendamentul 156
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la evoluțiile care au avut loc în 
Turcia începând cu data de 17 decembrie; 
subliniază cu fermitate necesitatea ca 
sistemul judiciar să asigure independența 
și imparțialitatea în ceea ce privește 
anchetele și probele de corupție;

Or. el

Amendamentul 157
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. insistă ca procesele intentate 
jurnaliștilor să se desfășoare în mod 
transparent, respectând statul de drept și 
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cu asigurarea unor condiții 
corespunzătoare, cum ar fi punerea la 
dispoziție a unor spații adecvate pentru 
tipul de audiere organizat, distribuirea de 
transcrieri precise persoanelor deținute și 
furnizarea de informații jurnaliștilor cu 
privire la acuzațiile aduse împotriva 
acestora;

Or. en

Amendamentul 158
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. ia act de faptul că comemorările 
publice ale genocidului armean au avut 
loc la 24 aprilie 2013 pentru cel de al 
patrulea an consecutiv în mai multe 
locuri din Turcia, inclusiv în piața Taksim 
din Istanbul, fără nicio intervenție din 
partea autorităților; salută acest lucru, 
precum și dezbaterea din ce în ce mai 
largă din rândul societății și al mass-
mediei din Turcia privind moștenirea din 
1915; încurajează autoritățile să își 
mențină abordarea pozitivă față de aceste 
comemorări;

Or. en

Amendamentul 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază rolul deosebit pe care îl 



PE526.229v01-00 100/126 AM\1014601RO.doc

RO

joacă serviciile publice de mass-media în 
consolidarea democrației, în special 
pentru nevoia de informare a cetățenilor 
și pentru facilitarea participării acestora 
la procesele decizionale; în acest sens, 
invită autoritățile să asigure independența 
și sustenabilitatea serviciilor publice de 
mass-media în conformitate cu 
standardele europene;

Or. en

Amendamentul 160
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că valul fără precedent de 
proteste reflectă, de asemenea, 
îngrijorările legitime ale multor cetățeni 
turci care consideră că guvernul dorește 
să impună un set unic de valori etice și 
convingeri religioase întregii societăți 
turce; reiterează faptul că, într-un stat 
democratic, guvernele trebuie să 
promoveze toleranța și să asigure 
libertatea religioasă și de convingere 
pentru toți cetățenii; invită guvernul să 
respecte pluralitatea și diversitatea 
societății turce;

Or. en

Amendamentul 161
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. este preocupat de situația jurnaliștilor 
și de libertatea mass-mediei în Turcia; 
subliniază rolul deosebit pe care îl joacă 
serviciile publice de mass-media în 
consolidarea democrației, în special 
pentru nevoia de informare a cetățenilor 
și pentru facilitarea participării acestora 
la procesele decizionale; în acest sens, 
invită autoritățile să asigure independența 
și sustenabilitatea serviciilor publice de 
mass-media în conformitate cu 
standardele europene;

Or. en

Amendamentul 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că Delegația ad-hoc a 
Parlamentului pentru observarea 
proceselor intentate jurnaliștilor în 
Turcia, creată în 2011 și menționată în 
Rezoluția sa referitoare la raportul din 
2012 cu privire la progresele înregistrate 
de Turcia, a prezentat raportul 
intermediar de activitate pe 2013, bazat pe 
observații factuale, și va furniza raportul 
final de activitate în primul semestru al 
anului 2014;

Or. en

Amendamentul 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază rolul deosebit pe care îl 
joacă serviciile publice de mass-media în 
consolidarea democrației, în special 
pentru nevoia de informare a cetățenilor 
și pentru facilitarea participării acestora 
la procesele decizionale; invită autoritățile 
să asigure independența și 
sustenabilitatea serviciilor publice de 
mass-media în conformitate cu 
standardele europene;

Or. en

Amendamentul 164
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își exprimă profunda îngrijorare atât 
în legătură cu criticile internaționale 
deformate ale prim-ministrului turc Recep 
Tayyip Erdoğan la adresa reprimării 
violente din vara trecută a protestatarilor 
pașnici, cât și în legătură cu recentele 
dezvăluiri ale unor acte de corupție în 
care au fost implicați membri marcanți ai 
Partidului pentru justiție și dezvoltare 
(AKP) din care face parte, ceea ce a 
generat mai multe proteste de stradă; 
subliniază faptul că revolta împotriva 
prim-ministrului turc și a partidului AKP 
reflectă în mod clar prăpastia profundă 
între modernitatea seculară și tradiția 
islamică din Turcia; este preocupat de 
faptul că guvernul Erdoğan a fost acuzat 
de împiedicarea anchetării efective a 
cazului de corupție și solicită, prin 
urmare, guvernului turc să se asigure că 
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nimic nu va fi lăsat în afara anchetelor 
extinse privind corupția, alături de 
demararea unei restructurării ample a 
sistemului judiciar;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg și neajunsurile procedurilor
în cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul
Sledgehammer, a subminat acceptarea 
hotărârii; subliniază, încă o dată, în 
contextul aspectelor menționate mai sus, că 
cazul KCK trebuie să demonstreze forța și 
funcționarea corectă, independentă, 
imparțială și transparentă a instituțiilor 
democratice și a sistemului judiciar din 
Turcia, precum și angajamentul ferm și 
necondiționat de a respecta drepturile 
fundamentale;

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg, acuzațiile de fabricare de 
probe și neajunsurile procesului așteptat în 
cazurile Ergenekon și Sledgehammer;
reamintește că Grupul de lucru al ONU 
privind detenția arbitrară consideră că 
ținerea în arest a acuzaților 
Sledgehammer reprezintă o încălcare a 
Convenției internaționale cu privire la 
drepturile civile și politice; subliniază, încă 
o dată, în contextul aspectelor menționate 
mai sus, faptul că procesul KCK trebuie să 
demonstreze forța și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și a sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat de a 
respecta drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 166
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg și neajunsurile procedurilor 
în cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul 
Sledgehammer, a subminat acceptarea 
hotărârii; subliniază, încă o dată, în 
contextul aspectelor menționate mai sus, că 
cazul KCK trebuie să demonstreze forța și 
funcționarea corectă, independentă,
imparțială și transparentă a instituțiilor 
democratice și a sistemului judiciar din 
Turcia, precum și angajamentul ferm și 
necondiționat de a respecta drepturile 
fundamentale;

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg, neajunsurile procedurilor 
și acuzațiile de utilizare a unor probe 
lipsite de substanță împotriva acuzaților în 
cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul 
Sledgehammer, a subminat acceptarea 
hotărârii; subliniază, încă o dată, în 
contextul aspectelor menționate mai sus, 
faptul că procesul KCK trebuie să 
demonstreze forța și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și a sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat de a 
respecta drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg și neajunsurile procedurilor 
în cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul 
Sledgehammer, a subminat acceptarea 
hotărârii; subliniază, încă o dată, în 
contextul aspectelor menționate mai sus, că 
cazul KCK trebuie să demonstreze forța și 
funcționarea corectă, independentă, 
imparțială și transparentă a instituțiilor 
democratice și a sistemului judiciar din 
Turcia, precum și angajamentul ferm și 
necondiționat de a respecta drepturile 
fundamentale;

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg și neajunsurile procedurilor 
în cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul 
Sledgehammer, a subminat acceptarea 
hotărârii; își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu hărțuirea judiciară la care 
este supusă dna Pınar Selek de 16 ani;
subliniază, încă o dată, în contextul 
aspectelor menționate mai sus, că în ceea 
ce privește cazul Uniunii Comunităților 
Kurdistanului (KCK), acesta trebuie să 
demonstreze forța și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și a sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
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angajamentul ferm și necondiționat de a 
respecta drepturile fundamentale;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg și neajunsurile procedurilor 
în cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul 
Sledgehammer, a subminat acceptarea 
hotărârii; subliniază, încă o dată, în 
contextul aspectelor menționate mai sus, că 
cazul KCK trebuie să demonstreze forța și 
funcționarea corectă, independentă, 
imparțială și transparentă a instituțiilor 
democratice și a sistemului judiciar din 
Turcia, precum și angajamentul ferm și 
necondiționat de a respecta drepturile 
fundamentale;

10. ia act de preocupările din societatea 
turcă cu privire la domeniul de aplicare 
excesiv de larg și neajunsurile procedurilor 
în cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul 
Sledgehammer, a subminat acceptarea 
hotărârii; subliniază, încă o dată, în 
contextul aspectelor menționate mai sus, 
faptul că procesul KCK trebuie să 
demonstreze forța și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și a sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat de a 
respecta drepturile fundamentale; invită 
Delegația UE la Ankara să monitorizeze 
îndeaproape evoluțiile viitoare ale acestor 
cazuri, inclusiv eventualele recursuri, 
precum și condițiile de detenție, și să 
informeze Comisia și Parlamentul 
European în acest sens;

Or. en

Amendamentul 169
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. în ceea ce privește recentul scandal 
de corupție care implică membri ai 
guvernului turc, este profund îngrijorat 
de faptul că, prin confiscarea 
documentelor relevante pentru caz și prin 
eliberarea din funcție sau prin transferul 
funcționarilor din domeniul justiției și al 
agenților de poliție, sistemul judiciar și 
forțele de poliție au fost împiedicate să ia 
măsuri; solicită guvernului turc să nu 
intervină în procedurile judiciare și să ia 
toate măsurile necesare pentru a garanta 
posibilitatea de a desfășura anchete 
transparente și imparțiale cu privire la 
acuzațiile de încălcare a legii;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută instituirea dreptului de a 
înainta o cerere individuală către Curtea 
Constituțională a Turciei, care permite 
cetățenilor turci să se folosească mai întâi 
de dreptul de a depune o cerere la Curtea 
Constituțională a Turciei înainte de a se 
adresa CEDO;

Or. en

Amendamentul 171
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
celui de-al treilea pachet de reformă a 
sistemului judiciar a dus la eliberarea unui 
număr semnificativ de deținuți și salută cel 
de al patrulea pachet de reformă a 
sistemului judiciar, ce reprezintă încă un 
pas important spre un sistem judiciar din 
Turcia, în conformitate cu standardele și 
valorile UE; observă mai ales (i) distincția 
nouă, importantă între libertatea de 
exprimare și incitarea la violență sau la 
comiterea de acte de terorism, (ii) limitarea 
infracțiunii de a lăuda o infracțiune sau un 
infractor în cazurile în care există un 
pericol clar și iminent la adresa ordinii 
publice și (iii), reducerea domeniului de 
aplicare a infracțiunii de comitere a unei 
infracțiuni, în numele unei organizații, fără 
a fi un membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

11. subliniază importanța crucială pe care 
reforma sistemului judiciar turc o are 
pentru susținerea eforturilor de 
consolidare a democrației în Turcia; 
subliniază faptul că sistemul judiciar din 
Turcia continuă să fie afectat de un 
volum de lucru excesiv și de o 
independență insuficientă; remarcă faptul 
că punerea în aplicare a celui de al treilea 
pachet de reformă a sistemului judiciar a 
dus la eliberarea unui număr semnificativ 
de deținuți și salută cel de al patrulea 
pachet de reformă a sistemului judiciar, ce 
reprezintă încă un pas important spre un 
sistem judiciar din Turcia, în conformitate 
cu standardele și valorile UE; observă mai 
ales (i) distincția nouă, importantă între 
libertatea de exprimare și incitarea la 
violență sau la comiterea de acte de 
terorism, (ii) limitarea infracțiunii de a 
lăuda o infracțiune sau un infractor în 
cazurile în care există un pericol clar și 
iminent la adresa ordinii publice și (iii), 
reducerea domeniului de aplicare a 
infracțiunii de comitere a unei infracțiuni, 
în numele unei organizații, fără a fi un 
membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

Or. en

Amendamentul 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
celui de-al treilea pachet de reformă a 
sistemului judiciar a dus la eliberarea unui 
număr semnificativ de deținuți și salută cel 

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
celui de-al treilea pachet de reformă a 
sistemului judiciar a dus la eliberarea unui 
număr semnificativ de deținuți și salută cel 
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de al patrulea pachet de reformă a 
sistemului judiciar, ce reprezintă încă un 
pas important spre un sistem judiciar din 
Turcia, în conformitate cu standardele și 
valorile UE; observă mai ales (i) distincția 
nouă, importantă între libertatea de 
exprimare și incitarea la violență sau la 
comiterea de acte de terorism, (ii) limitarea 
infracțiunii de a lăuda o infracțiune sau un 
infractor în cazurile în care există un 
pericol clar și iminent la adresa ordinii 
publice și (iii), reducerea domeniului de 
aplicare a infracțiunii de comitere a unei
infracțiuni, în numele unei organizații, fără 
a fi un membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

de al patrulea pachet de reformă a 
sistemului judiciar, ce reprezintă încă un 
pas important spre un sistem judiciar din 
Turcia, în conformitate cu standardele și 
valorile UE; salută eforturile ministrului 
de justiție, dl Sadullah Ergin, în legătură 
cu reformele ambițioase pe care le-a 
inițiat; observă mai ales (i) distincția nouă, 
importantă între libertatea de exprimare și 
incitarea la violență sau la comiterea de 
acte de terorism, (ii) limitarea infracțiunii 
de a lăuda o infracțiune sau un infractor în 
cazurile în care există un pericol clar și 
iminent la adresa ordinii publice și (iii), 
reducerea domeniului de aplicare a 
infracțiunii de comitere a unei infracțiuni, 
în numele unei organizații, fără a fi un 
membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

Or. fr

Amendamentul 173
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
celui de-al treilea pachet de reformă a 
sistemului judiciar a dus la eliberarea unui 
număr semnificativ de deținuți și salută cel 
de al patrulea pachet de reformă a 
sistemului judiciar, ce reprezintă încă un 
pas important spre un sistem judiciar din 
Turcia, în conformitate cu standardele și 
valorile UE; observă mai ales (i) distincția 
nouă, importantă între libertatea de 
exprimare și incitarea la violență sau la 
comiterea de acte de terorism, (ii) limitarea 
infracțiunii de a lăuda o infracțiune sau un 
infractor în cazurile în care există un 
pericol clar și iminent la adresa ordinii 
publice și (iii), reducerea domeniului de 

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
celui de-al treilea pachet de reformă a 
sistemului judiciar a dus la eliberarea unui 
număr semnificativ de deținuți și salută cel 
de al patrulea pachet de reformă a 
sistemului judiciar, ce reprezintă încă un 
pas important spre un sistem judiciar din 
Turcia, în conformitate cu standardele și 
valorile UE; observă mai ales (i) distincția 
nouă, importantă între libertatea de 
exprimare, libertatea presei și libertatea de 
întrunire și incitarea la violență sau la 
comiterea de acte de terorism, (ii) limitarea 
infracțiunii de a lăuda o infracțiune sau un 
infractor în cazurile în care există un 
pericol clar și iminent la adresa ordinii 
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aplicare a infracțiunii de comitere a unei 
infracțiuni, în numele unei organizații, fără 
a fi un membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

publice și (iii) reducerea domeniului de 
aplicare a infracțiunii de comitere a unei 
infracțiuni, în numele unei organizații, fără 
a fi un membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

Or. nl

Amendamentul 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
celui de-al treilea pachet de reformă a 
sistemului judiciar a dus la eliberarea unui 
număr semnificativ de deținuți și salută 
cel de al patrulea pachet de reformă a 
sistemului judiciar, ce reprezintă încă un 
pas important spre un sistem judiciar din 
Turcia, în conformitate cu standardele și 
valorile UE; observă mai ales (i) distincția 
nouă, importantă între libertatea de 
exprimare și incitarea la violență sau la 
comiterea de acte de terorism, (ii) limitarea 
infracțiunii de a lăuda o infracțiune sau un 
infractor în cazurile în care există un 
pericol clar și iminent la adresa ordinii 
publice și (iii), reducerea domeniului de 
aplicare a infracțiunii de comitere a unei 
infracțiuni, în numele unei organizații, fără 
a fi un membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
celui de-al treilea pachet de reformă a 
sistemului judiciar a dus la eliberarea 
deținuților și salută cel de al patrulea 
pachet de reformă a sistemului judiciar, ce 
reprezintă încă un pas important spre un 
sistem judiciar din Turcia, în conformitate 
cu standardele și valorile UE; observă mai 
ales (i) distincția nouă, importantă între 
libertatea de exprimare și incitarea la 
violență sau la comiterea de acte de 
terorism, (ii) limitarea infracțiunii de a 
lăuda o infracțiune sau un infractor în 
cazurile în care există un pericol clar și 
iminent la adresa ordinii publice și (iii) 
reducerea domeniului de aplicare a 
infracțiunii de comitere a unei infracțiuni, 
în numele unei organizații, fără a fi un 
membru al ei, numai la organizațiile 
armate;

Or. de

Amendamentul 175
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută inițiativele luate de către 
Consiliul superior al judecătorilor și 
procurorilor de a susține pregătirea unui 
număr mare de judecători și procurori în 
domeniul drepturilor omului și de a 
promova o înțelegere aprofundată și 
operațională a jurisprudenței CEDO; 
încurajează guvernul să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului pe baza 
jurisprudenței CEDO, care vizează 
soluționarea problemelor ridicate de 
hotărâri ale Curții în care Turcia a fost 
găsită vinovată de încălcarea prevederilor 
CEDO; încurajează Guvernul să continue 
reformele judiciare ambițioase, care au la 
bază necesitatea de a apăra și promova 
drepturile fundamentale; subliniază, în 
acest sens, nevoia de a reforma cu 
prioritate legea de combatere a 
terorismului;

12. salută inițiativele luate de către 
Consiliul superior al judecătorilor și 
procurorilor de a susține pregătirea unui 
număr mare de judecători și procurori în 
domeniul drepturilor omului și de a 
promova o înțelegere aprofundată și 
operațională a jurisprudenței CEDO; 
încurajează guvernul să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului pe baza 
jurisprudenței CEDO, care vizează 
soluționarea problemelor ridicate de 
hotărâri ale Curții în care Turcia a fost 
găsită vinovată de încălcarea prevederilor 
CEDO; își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu recentele înlocuiri ale 
agenților de poliție și ale procurorilor 
care au participat activ la anchetarea 
cazurilor de corupție; subliniază rolul 
esențial al mecanismelor imparțiale de 
tragere la răspundere pentru rezultatele 
generale ale urmării penale din aceste 
cazuri, de pe urma cărora societatea va 
beneficia pe deplin; încurajează Guvernul 
să continue reformele judiciare ambițioase, 
care au la bază necesitatea de a apăra și 
promova drepturile fundamentale; 
subliniază, în acest sens, nevoia de a 
reforma cu prioritate legea de combatere a 
terorismului;

Or. en

Amendamentul 176
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută inițiativele luate de către 
Consiliul superior al judecătorilor și 
procurorilor de a susține pregătirea unui 

12. salută inițiativele luate de către 
Consiliul superior al judecătorilor și 
procurorilor de a susține pregătirea unui 
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număr mare de judecători și procurori în 
domeniul drepturilor omului și de a 
promova o înțelegere aprofundată și 
operațională a jurisprudenței CEDO; 
încurajează guvernul să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului pe baza 
jurisprudenței CEDO, care vizează 
soluționarea problemelor ridicate de 
hotărâri ale Curții în care Turcia a fost 
găsită vinovată de încălcarea prevederilor 
CEDO; încurajează Guvernul să continue 
reformele judiciare ambițioase, care au la 
bază necesitatea de a apăra și promova 
drepturile fundamentale; subliniază, în 
acest sens, nevoia de a reforma cu 
prioritate legea de combatere a 
terorismului;

număr mare de judecători și procurori în 
domeniul drepturilor omului și de a 
promova o înțelegere aprofundată și 
operațională a jurisprudenței CEDO; 
încurajează guvernul să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului pe baza 
jurisprudenței CEDO, care vizează 
soluționarea problemelor ridicate de 
hotărâri ale Curții în care Turcia a fost 
găsită vinovată de încălcarea prevederilor 
CEDO, sub rezerva necesității de revizuire 
a CEDO în sine; încurajează Guvernul să 
continue reformele judiciare ambițioase, 
care au la bază necesitatea de a apăra și 
promova drepturile fundamentale; 
subliniază, în acest sens, nevoia de a 
reforma cu prioritate legea de combatere a 
terorismului;

Or. en

Amendamentul 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută inițiativele luate de către 
Consiliul superior al judecătorilor și 
procurorilor de a susține pregătirea unui 
număr mare de judecători și procurori în 
domeniul drepturilor omului și de a 
promova o înțelegere aprofundată și 
operațională a jurisprudenței CEDO; 
încurajează guvernul să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului pe baza 
jurisprudenței CEDO, care vizează 
soluționarea problemelor ridicate de 
hotărâri ale Curții în care Turcia a fost 
găsită vinovată de încălcarea prevederilor 
CEDO; încurajează Guvernul să continue 
reformele judiciare ambițioase, care au la 
bază necesitatea de a apăra și promova 
drepturile fundamentale; subliniază, în 

12. salută inițiativele luate de către 
Consiliul superior al judecătorilor și 
procurorilor de a susține pregătirea unui 
număr mare de judecători și procurori în 
domeniul drepturilor omului și de a 
promova o înțelegere aprofundată și 
operațională a jurisprudenței CEDO; 
încurajează guvernul să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului pe baza 
jurisprudenței CEDO, care vizează 
soluționarea problemelor ridicate de 
hotărâri ale Curții în care Turcia a fost 
găsită vinovată de încălcarea prevederilor 
CEDO; încurajează Guvernul să continue 
reformele judiciare ambițioase, care au la 
bază necesitatea de a apăra și promova 
drepturile fundamentale; subliniază, în 
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acest sens, nevoia de a reforma cu 
prioritate legea de combatere a 
terorismului;

acest sens, nevoia de a continua reforma 
prioritară a legii de combatere a 
terorismului;

Or. en

Amendamentul 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Turciei să își asume 
angajamentul de a combate impunitatea și 
să asigure finalizarea cu succes a 
eforturilor de aderare la Statutul de la 
Roma al Curții Penale Internaționale 
(CPI); în acest sens, solicită alinierea 
legislației naționale la toate obligațiile 
care decurg din Statutul de la Roma, fără 
excepție; se așteaptă ca Turcia să adopte 
normele necesare în acest sens și să adere 
la Acordul cu privire la privilegiile și 
imunitățile Curții Penale Internaționale 
(APIC) în vederea cooperării imediate cu 
CPI și a cercetării și a urmăririi penale a 
faptelor de genocid, a crimelor împotriva 
umanității și a crimelor de război în fața 
instanțelor naționale;

Or. de

Amendamentul 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. salută eliberarea deputaților arestați, 
ca urmare a hotărârii Curții 
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Constituționale, care a decis că durata 
arestului preventiv al acestora aduce 
atingere drepturilor lor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 180
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 
subliniază faptul că îndeplinirea 
criteriilor oficiale de referință pentru 
deschiderea unor astfel de capitolele în 
Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum 
și un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi 
în vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de eliminat
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noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 
subliniază faptul că îndeplinirea 
criteriilor oficiale de referință pentru 
deschiderea unor astfel de capitolele în 
Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum 
și un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi 
în vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

Or. de

Amendamentul 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 
subliniază faptul că îndeplinirea 
criteriilor oficiale de referință pentru 
deschiderea unor astfel de capitolele în 
Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum 
și un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi 
în vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 
subliniază faptul că îndeplinirea 
criteriilor oficiale de referință pentru 
deschiderea unor astfel de capitolele în 
Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum 
și un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi 
în vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 

eliminat
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procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 
subliniază faptul că îndeplinirea 
criteriilor oficiale de referință pentru 
deschiderea unor astfel de capitolele în 
Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum 
și un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi 
în vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

Or. en

Amendamentul 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 
subliniază faptul că îndeplinirea 
criteriilor oficiale de referință pentru 
deschiderea unor astfel de capitolele în 
Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum 
și un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi în 
vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

13. ia act de noua abordare adoptată de 
către Comisie, care constă în deschiderea 
capitolelor 23 (sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale) și 24 (justiție și 
afaceri interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 
reamintește că deschiderea acestor 
capitole trebuie să se bazeze pe 
respectarea prealabilă a unei serii de 
criterii de referință aferente deschiderii, 
clar stabilite de Consiliul European; 
invită, prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea definirii criteriilor de 
referință ale deschiderii capitolelor 23 și 
24; invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

Or. fr
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Amendamentul 186
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; subliniază 
faptul că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de 
capitolele în Turcia ar putea oferi o foaie 
de parcurs clară pentru procesul de 
reforme, precum și un stimulent pentru 
acestea; invită, prin urmare, Consiliul să 
depună noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24; invită Turcia să 
coopereze cât mai mult posibil în acest 
scop;

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie 
referitoare la cadrul de negociere pentru 
noile țări candidate și care constă în 
deschiderea capitolelor 23 (sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale) și 24 
(justiție și afaceri interne) încă din primele 
etape ale procesului de negociere și 
închiderea lor numai la sfârșitul acestui 
proces; subliniază faptul că îndeplinirea 
criteriilor oficiale de referință pentru 
deschiderea unor astfel de capitole în 
Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum și 
un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi în 
vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită guvernul turc să coopereze cât mai 
mult posibil în acest scop și să își 
îndeplinească toate obligațiile juridice 
relevante care derivă din acquis-ul 
comunitar și din cadrul de negociere, 
precum și să respecte pe deplin, fără 
discriminare, drepturile suverane ale 
statelor membre ale UE, în special 
drepturile fundamentale și sistemele 
judiciare;

Or. en

Amendamentul 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; subliniază 
faptul că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de 
capitolele în Turcia ar putea oferi o foaie 
de parcurs clară pentru procesul de 
reforme, precum și un stimulent pentru 
acestea; invită, prin urmare, Consiliul să 
depună noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24; invită Turcia să 
coopereze cât mai mult posibil în acest 
scop;

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces și care 
este destinată noilor țări candidate, dar 
neaplicabilă în cazul Turciei; subliniază 
faptul că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de 
capitole ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum și 
un stimulent pentru acestea; invită 
Consiliul să depună eforturi similare în 
vederea deschiderii capitolelor 23 și 24 
pentru Turcia, o veche țară candidată la 
aderare, cu condiția ca aceasta să 
coopereze pe deplin în acest scop, prin 
îndeplinirea condițiilor preliminare 
pentru punerea în aplicare a protocolului 
adițional și pentru recunoașterea 
Republicii Cipru;

Or. en

Amendamentul 188
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; 

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
deschiderea capitolelor 23 (sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale) și 24 
(justiție și afaceri interne); subliniază faptul 
că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de 
capitole în Turcia ar putea oferi o foaie de 
parcurs clară pentru procesul de reforme, 
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subliniază faptul că îndeplinirea criteriilor 
oficiale de referință pentru deschiderea 
unor astfel de capitolele în Turcia ar putea 
oferi o foaie de parcurs clară pentru 
procesul de reforme, precum și un 
stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi în 
vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

precum și un stimulent pentru acestea; 
invită, prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24; invită Turcia să 
coopereze cât mai mult posibil în acest 
scop;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; subliniază 
faptul că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de 
capitolele în Turcia ar putea oferi o foaie 
de parcurs clară pentru procesul de 
reforme, precum și un stimulent pentru 
acestea; invită, prin urmare, Consiliul să 
depună noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24; invită Turcia să 
coopereze cât mai mult posibil în acest 
scop;

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; subliniază 
faptul că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de 
capitole în Turcia ar putea oferi o foaie de 
parcurs clară pentru procesul de reforme, 
precum și un stimulent pentru acestea; 
invită, prin urmare, toate statele membre, 
inclusiv Ciprul, să depună noi eforturi în 
vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

Or. en

Amendamentul 190
Emine Bozkurt
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reafirmă sprijinul deplin față de 
noua abordare adoptată de către Comisie, 
care constă în deschiderea capitolelor 23 
(sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și 24 (justiție și afaceri 
interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; subliniază 
faptul că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de 
capitolele în Turcia ar putea oferi o foaie 
de parcurs clară pentru procesul de 
reforme, precum și un stimulent pentru 
acestea; invită, prin urmare, Consiliul să 
depună noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24; invită Turcia să 
coopereze cât mai mult posibil în acest 
scop;

13. reafirmă importanța deschiderii
capitolelor 23 (sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale) și 24 (justiție și 
afaceri interne) încă din primele etape ale 
procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces, ceea ce ar 
fi în concordanță și cu noua abordare a 
Comisei care urmează a fi aplicată noilor 
țări candidate; subliniază faptul că 
îndeplinirea criteriilor oficiale de referință 
pentru deschiderea unor astfel de capitole
în Turcia ar putea oferi o foaie de parcurs 
clară pentru procesul de reforme, precum și 
un stimulent pentru acestea; invită, prin 
urmare, Consiliul să depună noi eforturi în 
vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult 
posibil în acest scop;

Or. en

Amendamentul 191
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

îndeamnă ca negocierile de aderare dintre 
UE și Turcia să înceteze definitiv;

Or. nl

Amendamentul 192
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă îngrijorarea în legătură 
cu reacția guvernului la scandalul 
Halkbank, în care trei membri ai 
familiilor unor persoane marcante din 
guvern au fost arestați; constată 
eliberarea din funcție și realocarea a 350 
de agenți de poliție implicați în ancheta 
penală inițială; invită guvernul să 
respecte pe deplin procesul juridic 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 193
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază îngrijorările legate de 
scandalurile de corupție și de rolul 
contestabil pe care puterea judiciară o 
deține în sistemul turc și invită Turcia să 
ia măsuri juridice și politice pentru 
asigurarea transparenței și pentru 
consolidarea caracterului independent al 
puterii judiciare înainte ca Consiliul 
European să ia o decizie în privința 
deschiderii capitolelor 23 și 24;

Or. en

Amendamentul 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază faptul că este important să 
se ancheteze și să se facă dreptate în
scandalurile de corupție, punându-se 
capăt agitației politice și sociale, pentru ca 
Turcia să faciliteze și să continue 
reformele în vederea stimulării 
negocierilor cu UE;

Or. en

Amendamentul 195
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază că trebuie 
continuat procesul de reformă a spațiului 
de libertate a gândirii, conștiinței și religiei, 
permițând comunităților religioase să 
obțină personalitate juridică, eliminând 
toate restricțiile privind educarea, numirea 
și succesiunea clericilor, cu respectarea 
corespunzătoare a hotărârilor CEDO și a 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
sau bariere pe motive religioase; remarcă 
faptul că progresele înregistrate în ceea ce 
privește extinderea drepturilor minorității 
alevite sunt deosebit de lente; subliniază 
importanța eliminării tuturor obstacolelor
din calea redeschiderii rapide a seminarului 
de la Halki;

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriene din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază că trebuie 
continuate eforturile depuse pentru 
retrocedarea proprietăților comunităților 
religioase minoritare, precum și pentru 
asigurarea protecției drepturilor de 
proprietate și, în special, că trebuie 
continuat procesul de reformă a spațiului 
de libertate a gândirii, a conștiinței și a 
religiei, permițând comunităților religioase 
să obțină personalitate juridică, eliminând 
toate restricțiile privind educarea, numirea 
și succesiunea clericilor, cum ar fi condiția 
ca Patriarhul Constantinopolului să fie 
cetățean turc, cu respectarea 
corespunzătoare a hotărârilor CEDO și a 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
sau a barierelor pe motive religioase; 
remarcă faptul că progresele înregistrate în 
ceea ce privește extinderea drepturilor 
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minorității alevite sunt deosebit de lente; 
subliniază importanța eliminării tuturor 
obstacolelor din calea redeschiderii rapide 
a seminarului de la Halki;

Or. fi

Amendamentul 196
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază că trebuie 
continuat procesul de reformă a spațiului 
de libertate a gândirii, conștiinței și religiei, 
permițând comunităților religioase să 
obțină personalitate juridică, eliminând 
toate restricțiile privind educarea, numirea 
și succesiunea clericilor, cu respectarea 
corespunzătoare a hotărârilor CEDO și a 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare sau bariere pe motive 
religioase; remarcă faptul că progresele 
înregistrate în ceea ce privește extinderea 
drepturilor minorității alevite sunt deosebit 
de lente; subliniază importanța eliminării 
tuturor obstacolelor din calea redeschiderii 
rapide a seminarului de la Halki;

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază faptul că 
trebuie continuat procesul de reformă a 
spațiului de libertate a gândirii, conștiinței 
și religiei, permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile privind 
educarea, numirea și succesiunea clericilor, 
cu respectarea hotărârilor corespunzătoare 
ale CEDO și a recomandărilor Comisiei de 
la Veneția și eliminarea discriminării
improprii sau a barierelor pe motive 
religioase; remarcă faptul că progresele 
înregistrate în ceea ce privește extinderea 
drepturilor minorității alevite sunt deosebit 
de lente; subliniază importanța eliminării 
tuturor obstacolelor din calea redeschiderii 
rapide a seminarului de la Halki;

Or. en

Amendamentul 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază că trebuie 
continuat procesul de reformă a spațiului 
de libertate a gândirii, conștiinței și religiei, 
permițând comunităților religioase să 
obțină personalitate juridică, eliminând 
toate restricțiile privind educarea, numirea 
și succesiunea clericilor, cu respectarea 
corespunzătoare a hotărârilor CEDO și a 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
sau bariere pe motive religioase; remarcă 
faptul că progresele înregistrate în ceea ce 
privește extinderea drepturilor minorității 
alevite sunt deosebit de lente; subliniază 
importanța eliminării tuturor obstacolelor 
din calea redeschiderii rapide a seminarului 
de la Halki;

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază că trebuie 
continuat procesul de reformă a spațiului 
de libertate a gândirii, conștiinței și religiei, 
permițând comunităților religioase să 
obțină personalitate juridică, eliminând 
toate restricțiile privind educarea, numirea 
și succesiunea clericilor, cu respectarea 
corespunzătoare a hotărârilor CEDO și a 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
sau bariere pe motive religioase; remarcă 
faptul că progresele înregistrate în ceea ce 
privește extinderea drepturilor minorității 
alevite sunt deosebit de lente; solicită 
guvernului să ia în considerare cererea 
asociațiilor alevite de recunoaștere a 
„cemevi” ca lăcașuri de cult; subliniază 
importanța eliminării tuturor obstacolelor 
din calea redeschiderii rapide a seminarului 
de la Halki;

Or. fr

Amendamentul 198
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază că trebuie 
continuat procesul de reformă a spațiului 
de libertate a gândirii, conștiinței și religiei, 

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a 
retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în 
conformitate cu angajamentul luat de 
guvern în pachetul legislativ privind 
democratizarea; subliniază faptul că 
trebuie continuat procesul de reformă a 
spațiului de libertate a gândirii, conștiinței 
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permițând comunităților religioase să 
obțină personalitate juridică, eliminând 
toate restricțiile privind educarea, numirea 
și succesiunea clericilor, cu respectarea 
corespunzătoare a hotărârilor CEDO și a 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
sau bariere pe motive religioase; remarcă 
faptul că progresele înregistrate în ceea ce 
privește extinderea drepturilor minorității 
alevite sunt deosebit de lente; subliniază 
importanța eliminării tuturor obstacolelor 
din calea redeschiderii rapide a seminarului 
de la Halki;

și religiei, permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile privind 
educarea, numirea și succesiunea clericilor, 
cu respectarea hotărârilor corespunzătoare 
ale CEDO și a recomandărilor Comisiei de 
la Veneția și eliminarea tuturor formelor de 
discriminare sau bariere pe motive 
religioase; remarcă faptul că progresele 
înregistrate în ceea ce privește extinderea 
drepturilor minorității alevite sunt deosebit 
de lente; subliniază importanța eliminării 
tuturor obstacolelor din calea redeschiderii 
rapide a seminarului de la Halki și 
utilizarea publică a titlului ecleziastic de 
Patriarh ecumenic;

Or. en

Amendamentul 199
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că educația joacă un rol 
esențial în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă 
Guvernul Turciei să acorde o atenție
deosebită materialelor didactice din 
instituțiile de învățământ, care ar trebui 
să reflecte pluralitatea etnică și religioasă, 
precum și cea a convingerilor din 
societatea turcă, să elimine discriminarea 
și prejudecățile și să promoveze deplina 
acceptare a tuturor comunităților și 
minorităților religioase și subliniază 
necesitatea unor materiale didactice 
imparțiale;

Or. en
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Amendamentul 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. regretă declarațiile funcționarilor 
turci, precum și demersurile de 
transformare a Catedralei Sfânta Sofia 
într-o moschee, în special ținând seama 
de faptul că aceasta a fost declarată sit al 
patrimoniului mondial UNESCO și este 
un simbol religios și cultural; subliniază 
faptul că astfel de acte constituie un atac 
împotriva valorilor creștine și împotriva 
drepturilor minorităților religioase din 
Turcia;

Or. el


