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Alteração 201
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Frisa estar seriamente preocupado
com as declarações de funcionários do 
Governo da Turquia apelando para a 
conversão da histórica igreja bizantina de 
Santa Sofia, atualmente um museu, em
local de culto islâmico; observa que a 
igreja foi declarada sítio de património 
mundial protegido pela UNESCO;

Or. el

Alteração 202
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Manifesta a sua preocupação com a 
utilização de «códigos de ascendência» 
para cidadãos não muçulmanos no 
recenseamento da população, o que pode 
levar a práticas discriminatórias; exorta o 
Governo da Turquia a adotar uma nova 
abordagem em relação às minorias 
religiosas, mais de acordo com as normas 
internacionalmente aceites;

Or. en

Alteração 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Destaca o problema de as mulheres 
não terem igualdade de acesso à 
educação, ao mercado de trabalho e à 
política; salienta a necessidade de 
continuar a trabalhar para tornar a 
legislação em matéria de igualdade dos 
géneros uma realidade política, social e 
económica; incentiva o Governo da 
Turquia a promover ativamente 
alterações dos estereótipos e da perceção 
dos papéis desempenhados pelos homens 
e pelas mulheres em todos os domínios 
para garantir a igualdade dos géneros; 
salienta a importância da integração da 
igualdade dos géneros no processo 
legislativo e na aplicação das leis;

Or. en

Alteração 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
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de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; salienta a importância de 
garantir às mulheres e raparigas que 
tenham sido vítimas de violência 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; frisa igualmente a 
importância do combate à pobreza 
feminina e do aumento da inclusão social 
das mulheres; congratula-se com os 
esforços efetuados pelo governo para 
aumentar a escolarização das raparigas, 
pondo praticamente termo ao fosso entre 
géneros no ensino primário, e insta o 
Governo a tomar todas as medidas 
necessárias para reduzir este fosso 
também no ensino secundário; reitera a 
sua preocupação com o baixo grau de 
participação das mulheres na força de 
trabalho e na política e com o seu acesso a 
postos de alto nível na administração e 
encoraja o Governo a eleger a igualdade 
dos géneros como prioridade dos seus 
esforços reformistas, adotando medidas 
adequadas com vista a promover um papel 
mais central para as mulheres no tecido 
económico e político da Turquia; apela aos 
partidos políticos para que ajam 
especificamente no sentido de continuar a 
incentivar o envolvimento ativo e a 
capacitação das mulheres com vista à sua 
participação na vida política;

Or. en

Alteração 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta o seu apoio à base de dados
relativa à violência contra as mulheres que 

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
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está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado de menores, 
que devem ser abolidos; exorta à 
prossecução dos esforços com vista à 
erradicação dos designados «crimes de 
honra»; reitera a sua preocupação com o 
baixo grau de participação das mulheres na 
força de trabalho e na política e com o seu 
acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

Or. en

Alteração 206
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 

15. Lamenta o aumento nos últimos anos 
da violência contra as mulheres na 
Turquia; manifesta o seu apoio à base de 
dados relativa à violência contra as 
mulheres que está atualmente a ser 
preparada pelo Ministério da Família e das 
Políticas Sociais; solicita que a legislação 
existente em matéria de criação de refúgios 
para as mulheres vítimas de violência 
doméstica seja complementada com a 
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consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

criação de mecanismos de 
acompanhamento satisfatório nos 
municípios que não consigam estabelecer 
tais refúgios; apoia os esforços 
empreendidos pelo Ministro da Família e 
das Políticas Sociais no sentido de reforçar 
as sanções aplicáveis aos crimes de 
casamento forçado, que devem ser 
abolidos; reitera a sua preocupação com o 
baixo grau de participação das mulheres na 
força de trabalho e na política e com o seu 
acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

Or. en

Alteração 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
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seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia; saúda o trabalho da ministra da 
Família e das Políticas Sociais, 
Fatma Şahin, pelas ambiciosas reformas 
realizadas nestes domínios;

Or. fr

Alteração 208
Marusya Lyubcheva

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia; apela para que sejam envidados 
esforços acrescidos para promover o 
ensino e a formação profissional das 
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raparigas e das mulheres, por forma a 
melhorar as suas perspetivas de 
participação em pé de igualdade nos 
processos sociais, económicos e políticos 
da Turquia;

Or. bg

Alteração 209
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia;

15. Manifesta o seu apoio à base de dados 
relativa à violência contra as mulheres que 
está atualmente a ser preparada pelo 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais; solicita que a legislação existente 
em matéria de criação de refúgios para as 
mulheres vítimas de violência doméstica 
seja complementada com a criação de 
mecanismos de acompanhamento 
satisfatório nos municípios que não 
consigam estabelecer tais refúgios; apoia 
os esforços empreendidos pelo Ministro da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de reforçar as sanções aplicáveis aos 
crimes de casamento forçado, que devem 
ser abolidos; reitera a sua preocupação com 
o baixo grau de participação das mulheres 
na força de trabalho e na política e com o 
seu acesso a postos de alto nível na 
administração e encoraja o Governo a 
adotar medidas adequadas com vista a 
promover um papel mais central para as 
mulheres no tecido económico e político da 
Turquia; está especialmente preocupado 
com o diminuto nível de participação 
feminina na política local e exorta todos 
os partidos políticos a nomear mais 
mulheres como candidatos às eleições 
locais de 2014; saúda a abordagem 
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sensível à dimensão do género adotada no 
10.º Plano de Desenvolvimento 
(2014-2018);

Or. en

Alteração 210
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Sublinha a importância de a 
Turquia manter o seu compromisso para 
com os direitos das mulheres e a 
igualdade dos géneros; salienta que este 
compromisso deve basear-se num 
entendimento que reconheça e respeite as 
mulheres enquanto pessoas e não apenas 
como membros de uma família;

Or. en

Alteração 211
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Incentiva o Governo a estabelecer 
uma política nacional de educação 
coerente e consolidada em colaboração 
com todos os intervenientes; salienta, à 
luz do acima exposto, que a liberdade de 
estabelecimento deve ser assegurada sem 
que nenhum interlocutor do sistema de 
ensino, incluindo as entidades privadas, 
seja excluído do processo decisório;
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Or. en

Alteração 212
Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insta a Turquia a dar especial 
atenção à melhoria e modernização do 
sistema educativo a todos os níveis, 
aumentando para o efeito as despesas em 
educação e investigação; salienta, 
nomeadamente, a necessidade de um 
ensino objetivo da história que evite 
inflamar o fervor nacionalista e, em vez 
disso, dê a conhecer aos estudantes as 
vantagens da cooperação e da 
coexistência entre povos, nacionalidades e 
religiões diferentes em toda a região;

Or. el

Alteração 213
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
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exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a 
Comissão Europeia, de modo a avaliar 
quais os programas ao abrigo do IPA 
(Instrumento de Assistência de 
Pré-adesão) que poderão ser usados para 
promover o desenvolvimento sustentável 
no sudeste no contexto das negociações 
do Capítulo 22;

exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral;

Or. nl

Alteração 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a 
Comissão Europeia, de modo a avaliar 
quais os programas ao abrigo do IPA 
(Instrumento de Assistência de 
Pré-adesão) que poderão ser usados para 
promover o desenvolvimento sustentável 
no sudeste no contexto das negociações 
do Capítulo 22;

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral;
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Or. de

Alteração 215
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa
do Governo de procurar uma solução 
para o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas 
destinadas a promover os direitos sociais, 
culturais e económicos da comunidade
curda com base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a 
Comissão Europeia, de modo a avaliar 
quais os programas ao abrigo do IPA 
(Instrumento de Assistência de Pré-adesão) 
que poderão ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

16. Apoia determinadamente as iniciativas
do Governo para pôr fim às atividades da 
organização terrorista PKK; encoraja o 
Governo a dar continuidade aos esforços 
destinados a promover os interesses 
sociais, culturais e económicos da 
população de origem curda com base na 
consulta satisfatória de todas as partes 
interessadas; exorta a Oposição a apoiar 
ativamente as negociações e reformas 
enquanto passo importante a favor da 
sociedade turca em geral; insta as 
autoridades turcas e a Comissão Europeia a 
cooperarem estreitamente para avaliar 
quais os programas ao abrigo do IPA 
(Instrumento de Assistência de Pré-adesão) 
que poderão ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

Or. en

Alteração 216
Metin Kazak

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução 
para o problema curdo com base nas 

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo destinada a pôr fim aos 
ataques terroristas armados e às 
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negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a 
Comissão Europeia, de modo a avaliar 
quais os programas ao abrigo do IPA 
(Instrumento de Assistência de Pré-adesão) 
que poderão ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

atividades da organização terrorista PKK; 
encoraja o Governo a elaborar as reformas 
destinadas a promover os direitos sociais, 
culturais e económicos da comunidade 
curda com base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas e a 
Comissão Europeia a cooperarem 
estreitamente para avaliar quais os 
programas ao abrigo do IPA (Instrumento 
de Assistência de Pré-adesão) que poderão 
ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

Or. en

Alteração 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a 
Comissão Europeia, de modo a avaliar 
quais os programas ao abrigo do IPA 
(Instrumento de Assistência de Pré-
adesão) que poderão ser usados para 

16. Apoia a iniciativa do Governo de 
procurar uma solução para a questão curda
com base nas negociações com o PKK; 
exorta o Governo a realizar as reformas 
necessárias para promover os direitos 
sociais, culturais e económicos da 
comunidade curda com base na consulta 
satisfatória dos intervenientes pertinentes e 
da Oposição; exorta a Oposição a apoiar 
ativamente as negociações e reformas 
enquanto passo importante a favor da 
sociedade turca em geral;
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promover o desenvolvimento sustentável 
no sudeste no contexto das negociações
do Capítulo 22;

Or. fr

Alteração 218
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a Comissão 
Europeia, de modo a avaliar quais os 
programas ao abrigo do IPA (Instrumento 
de Assistência de Pré-adesão) que poderão 
ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição, 
bem como a facilitar uma abertura efetiva 
às reivindicações de direitos básicos no 
âmbito do processo constitucional, de 
modo que todos os cidadãos e os seus 
direitos sejam plenamente reconhecidos; 
exorta todos os partidos políticos a 
apoiarem ativamente as negociações e 
reformas enquanto passo importante a 
favor da sociedade turca em geral; 
manifesta preocupação quanto ao número 
elevado de ações penais contra escritores 
e jornalistas que escrevem sobre a questão 
curda e quanto à prisão de vários políticos 
curdos, presidentes de autarquias, 
membros dos conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes e 
defensores dos direitos humanos em 
relação com o julgamento KCK; insta as 
autoridades turcas a cooperarem 
estreitamente com a Comissão Europeia, 
de modo a avaliar quais os programas ao 
abrigo do IPA (Instrumento de Assistência 
de Pré-adesão) que poderão ser usados para 
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promover o desenvolvimento sustentável 
no sudeste no contexto das negociações do 
Capítulo 22;

Or. en

Alteração 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a Comissão 
Europeia, de modo a avaliar quais os 
programas ao abrigo do IPA (Instrumento 
de Assistência de Pré-adesão) que poderão 
ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e dos partidos da 
Oposição; saúda a abertura do Governo e 
a sua promessa de autorizar o ensino na 
língua materna nas escolas privadas; 
entende, porém, que o ensino na língua 
materna se insere no serviço público de 
educação; congratula-se com a promessa 
de autorizar a alteração do nome de 
aldeias e províncias e exige que a 
população tenha uma participação efetiva 
na decisão dessa alteração; exorta os 
vários partidos da Oposição a apoiarem
ativamente as negociações e reformas 
enquanto passo importante a favor da 
sociedade turca em geral; insta as 
autoridades turcas a cooperarem 
estreitamente com a Comissão Europeia, 
de modo a avaliar quais os programas ao 
abrigo do IPA (Instrumento de Assistência 
de Pré-adesão) que poderão ser usados para 
promover o desenvolvimento sustentável 
no sudeste no contexto das negociações do 
Capítulo 22;
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Or. fr

Alteração 220
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a Comissão 
Europeia, de modo a avaliar quais os 
programas ao abrigo do IPA (Instrumento 
de Assistência de Pré-adesão) que poderão 
ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; apela a todas as forças políticas 
para que garantam a constituição de uma 
plataforma política adequada, debatam de 
forma construtiva a questão curda e 
facilitem uma abertura efetiva às 
reivindicações de direitos básicos, de 
modo que todos os cidadãos sejam 
plenamente reconhecidos; insta as 
autoridades turcas a cooperarem 
estreitamente com a Comissão Europeia, 
de modo a avaliar quais os programas ao 
abrigo do IPA (Instrumento de Assistência 
de Pré-adesão) que poderão ser usados para 
promover o desenvolvimento sustentável 
no sudeste no contexto das negociações do 
Capítulo 22;

Or. en

Alteração 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
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Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a Comissão 
Europeia, de modo a avaliar quais os 
programas ao abrigo do IPA (Instrumento 
de Assistência de Pré-adesão) que poderão 
ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK e outros 
representantes curdos; encoraja o Governo 
a elaborar as reformas destinadas a 
promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 
exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a Comissão 
Europeia, de modo a avaliar quais os 
programas ao abrigo do IPA (Instrumento 
de Assistência de Pré-adesão) que poderão 
ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

Or. en

Alteração 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar as reformas destinadas 
a promover os direitos sociais, culturais e 
económicos da comunidade curda com 
base na consulta satisfatória dos 
intervenientes pertinentes e da Oposição; 

16. Apoia determinadamente a iniciativa 
do Governo de procurar uma solução para 
o problema curdo com base nas 
negociações com o PKK; encoraja o 
Governo a elaborar reformas 
verdadeiramente destinadas a promover os 
direitos sociais, culturais e económicos da 
comunidade curda com base na consulta 
satisfatória dos intervenientes pertinentes e 
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exorta a Oposição a apoiar ativamente as 
negociações e reformas enquanto passo 
importante a favor da sociedade turca em 
geral; insta as autoridades turcas a 
cooperarem estreitamente com a Comissão 
Europeia, de modo a avaliar quais os 
programas ao abrigo do IPA (Instrumento 
de Assistência de Pré-adesão) que poderão 
ser usados para promover o 
desenvolvimento sustentável no sudeste no 
contexto das negociações do Capítulo 22;

da Oposição; exorta a Oposição a apoiar 
ativamente as negociações e reformas 
enquanto passo importante a favor da 
sociedade turca em geral; insta as 
autoridades turcas a cooperarem 
estreitamente com a Comissão Europeia, 
de modo a avaliar quais os programas ao 
abrigo do IPA (Instrumento de Assistência 
de Pré-adesão) que poderão ser usados para 
promover o desenvolvimento sustentável 
no sudeste no contexto das negociações do 
Capítulo 22;

Or. it

Alteração 223
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Congratula-se com a prevista 
aplicação célere da declaração de 
intenções do Governo da Turquia relativa 
à reabertura da escola da minoria grega 
na ilha de Gökceada (Imbros), que 
constitui um passo positivo para a
preservação do caráter bicultural das 
ilhas turcas de Gökceada (Imbros) e 
Bozcaada (Tenedos), em conformidade 
com a Resolução n.º 1625 da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa; 
constata, porém, que são necessárias 
novas medidas para resolver os problemas 
com que os membros da minoria grega se 
veem confrontados no que se refere aos 
seus direitos de propriedade;

Or. el
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Alteração 224
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Congratula-se com a reabertura de 
uma escola da minoria grega na ilha de 
Gökçeada (Imbros), a qual constitui um 
passo positivo para a preservação do 
caráter bicultural das ilhas de Gökçeada 
(Imbros) e Bozcaada (Tenedos), em 
sintonia com a Resolução n.º 1625 (2008) 
da Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa; neste contexto, dado o 
número decrescente de membros desta 
minoria, apela às autoridades turcas para 
que incentivem e facilitem o regresso à 
ilha de famílias expatriadas da minoria 
grega que o desejem fazer; constata, de 
igual modo, que são necessárias novas 
medidas para resolver os problemas com 
que os membros da minoria grega se veem 
confrontados, em particular no que se 
refere aos seus direitos de propriedade;

Or. en

Alteração 225
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Toma nota de que persistem os 
relatos de problemas vividos por cidadãos 
da UE em relação à herança e registo de 
propriedades; exorta a Turquia a acabar 
com as políticas e práticas de 
discriminação neste domínio, bem como a 
conformar as suas práticas e legislação 
com a CEDH e a jurisprudência do 
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TEDH;

Or. en

Alteração 226
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 16-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-C. Manifesta a sua consternação ante 
a conversão dos museus de Santa Sofia de 
Trabzon e de Iznik em mesquitas, assim 
como pelas declarações proferidas por 
políticos turcos sobre planos futuros para 
outras decisões semelhantes abrangendo 
mais monumentos cristãos de grande 
significado histórico, simbólico e cultural;

Or. en

Alteração 227
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são 
vitais para o desenvolvimento de uma 
sociedade próspera; sublinha a importância 
de registar progressos adicionais no 
domínio da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia 
de emprego nacional, de abordar a questão 
do trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos grupos de interesses 
económicos e sociais são importantes para 
o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos de acordo com os interesses da 
economia e da sociedade em geral, de 
abordar a questão do trabalho não 
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social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência;

declarado, de ampliar a cobertura dos 
mecanismos de proteção social e de 
aumentar a taxa de emprego das mulheres e 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 228
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência;

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
democrática e que podem aumentar a 
prosperidade da população; sublinha a 
importância de registar progressos 
adicionais no domínio da política social e 
do emprego, nomeadamente a fim de 
remover todos os obstáculos ao trabalho
dos sindicatos livres, de estabelecer uma 
estratégia de emprego nacional, de abordar 
a questão do trabalho não declarado, de 
ampliar a cobertura dos mecanismos de 
proteção social e de aumentar a taxa de 
emprego das mulheres e das pessoas com 
deficiência;

Or. de

Alteração 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
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para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência;

para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência; 
regista a aplicação progressiva das leis 
n.os 6289 e 6356 relativas aos direitos 
sindicais nos setores público e privado, 
mas manifesta a sua preocupação com os 
obstáculos ainda existentes ao 
funcionamento eficaz dos sindicatos; 
manifesta a sua especial preocupação 
com a falta de proteção contra a 
discriminação sentida pelos sindicalistas 
nas empresas com menos de 
30 trabalhadores; exige a aplicação das 
leis sindicais em conformidade com as 
normas internacionais da OIT, ratificadas 
pela Turquia;

Or. fr

Alteração 230
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
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emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência;

emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência; 
sublinha a importância da abertura do 
Capítulo 19 das negociações de adesão 
relativo à política social e ao emprego, a 
fim de avançar rapidamente neste 
domínio; 

Or. en

Alteração 231
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência;

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência; 
sublinha a importância da abertura do 
Capítulo 19 das negociações de adesão 
relativo à política social e ao emprego;

Or. en

Alteração 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência;

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e das pessoas com deficiência; 
sublinha a importância da abertura do 
Capítulo 19 das negociações de adesão 
relativo à política social e ao emprego;

Or. en

Alteração 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 

17. Entende que o diálogo social e a 
participação dos parceiros sociais são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
próspera; sublinha a importância de 
registar progressos adicionais no domínio 
da política social e do emprego, 
nomeadamente a fim de remover todos os 
obstáculos ao funcionamento eficaz dos 
sindicatos, de estabelecer uma estratégia de 
emprego nacional, de abordar a questão do 
trabalho não declarado, de ampliar a 
cobertura dos mecanismos de proteção 
social e de aumentar a taxa de emprego das 
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mulheres e das pessoas com deficiência; mulheres e das pessoas com deficiência; 
exorta, por conseguinte, a Turquia a 
aceitar a abertura do Capítulo 19;

Or. en

Alteração 234
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Toma nota de que persistem os 
relatos de problemas vividos por cidadãos 
da UE em relação à herança e registo de 
propriedades e exorta a Turquia a acabar 
com as políticas e práticas de 
discriminação neste domínio, bem como a 
conformar as suas práticas e legislação 
com a CEDH;

Or. en

Alteração 235
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Manifesta a sua grande 
preocupação com o possível rumo que os 
esforços reformistas na Turquia terão e 
com o teor dos mesmos relativamente à 
proteção das liberdades fundamentais e à 
questão curda, tendo em conta o longo 
período de confrontação intensa na 
Turquia que poderá resultar da recente 
crise, desencadeada por um escândalo de 
corrupção que abalou a opinião pública 
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nacional e internacional e da divisão 
agora instalada no seio da sociedade 
islâmica, assim como das próximas 
eleições;

Or. el

Alteração 236
Alojz Peterle

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Constata as preocupações da 
opinião pública turca sobre a 
incapacidade do Tribunal de Contas para 
auditar muitas das instituições do Estado 
devido à ausência da necessária aplicação 
da lei;

Or. en

Alteração 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Constata os progressos limitados 
nos domínios dos direitos laborais e 
sindicais; lamenta que a legislação 
relativa aos direitos sindicais não esteja 
ainda alinhada com as normas da UE e 
da OIT e que as ações coletivas realizadas 
pelos sindicatos sejam objeto de inúmeras 
restrições; solicita à Turquia que continue 
a trabalhar em nova legislação neste 
domínio, de modo que garanta a sua 
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conformidade com o acervo da UE e as 
convenções da OIT;

Or. en

Alteração 238
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Exorta a Turquia a conformar o 
seu quadro legislativo no domínio da 
circulação de capitais e pagamentos com 
o acervo, nomeadamente através da 
liberalização gradual da aquisição de 
imóveis por cidadãos da UE, e a abolir a 
discriminação contra estes últimos;

Or. en

Alteração 239
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Título intercalar 3

Proposta de resolução Alteração

Construir relações de boa vizinhança Terceiro incumprimento da Turquia:
construir relações de boa vizinhança

Or. nl

Alteração 240
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 18



AM\1015246PT.doc 29/85 PE526.339v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

18. Regista os esforços continuados da 
Turquia e da Grécia para melhorarem as 
suas relações bilaterais, nomeadamente 
através de reuniões bilaterais; considera, 
porém, lamentável que ainda não tenha 
sido retirada a ameaça de casus belli, 
declarada pela Grande Assembleia 
Nacional da Turquia contra a Grécia;

18. Regista os esforços continuados da 
Turquia e da Grécia para melhorarem as 
suas relações bilaterais, nomeadamente 
através de reuniões bilaterais; considera, 
porém, lamentável que ainda não tenha 
sido retirada a ameaça de casus belli, 
declarada pela Grande Assembleia 
Nacional da Turquia contra a Grécia; insta 
o governo da Turquia a pôr cobro às 
violações recorrentes do espaço aéreo e 
das águas territoriais da Grécia, bem 
como aos voos de aeronaves militares 
turcas sobre ilhas gregas; exorta o 
Governo da Turquia a respeitar o direito 
internacional e a abster-se de realizar 
ações como atividades de exploração 
offshore em zonas da plataforma 
continental ou noutras zonas marítimas 
dos Estados-Membros da UE;

Or. en

Alteração 241
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista os esforços continuados da 
Turquia e da Grécia para melhorarem as 
suas relações bilaterais, nomeadamente 
através de reuniões bilaterais; considera, 
porém, lamentável que ainda não tenha 
sido retirada a ameaça de casus belli, 
declarada pela Grande Assembleia 
Nacional da Turquia contra a Grécia;

18. Regista os esforços continuados da 
Turquia e da Grécia para melhorarem as 
suas relações bilaterais, nomeadamente 
através de reuniões bilaterais; considera, 
porém, lamentável que ainda não tenha 
sido retirada a ameaça de casus belli, 
declarada pela Grande Assembleia 
Nacional da Turquia contra a Grécia, e que 
continuem a verificar-se violações do 
espaço aéreo e das águas territoriais da 
Grécia;
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Or. el

Alteração 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista os esforços continuados da 
Turquia e da Grécia para melhorarem as 
suas relações bilaterais, nomeadamente 
através de reuniões bilaterais; considera, 
porém, lamentável que ainda não tenha 
sido retirada a ameaça de casus belli, 
declarada pela Grande Assembleia 
Nacional da Turquia contra a Grécia;

18. Regista os esforços continuados da 
Turquia e da Grécia para melhorarem as 
suas relações bilaterais, nomeadamente 
através de reuniões bilaterais; considera, 
porém, inaceitável que ainda não tenha 
sido retirada a ameaça de casus belli, 
declarada pela Grande Assembleia 
Nacional da Turquia contra a Grécia;

Or. de

Alteração 243
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Congratula-se com as relações cada 
vez mais amigáveis entre a Turquia e o 
Governo Regional do Curdistão no 
Iraque, designadamente em matéria de 
cooperação no domínio do abastecimento 
energético e para a construção de mais 
oleodutos; faz votos de que estas boas 
relações contribuam para o 
desenvolvimento económico da região 
autónoma do Curdistão no Iraque; frisa o 
simbolismo positivo destas relações para o 
desanuviamento das tensões internas na 
Turquia;

Or. en
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Alteração 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Exorta o Governo da Turquia a 
abster-se de realizar ações, tais como 
atividades de exploração offshore em 
zonas da plataforma continental ou 
noutras zonas marítimas dos 
Estados-Membros da UE, suscetíveis de 
prejudicar as boas relações de vizinhança 
e que desrespeitem o direito internacional 
e o princípio da resolução pacífica dos 
litígios;

Or. en

Alteração 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insiste em que seja evitado qualquer 
tipo de ameaça, fonte de fricção ou ação 
suscetível de afetar negativamente as 
relações de boa vizinhança e a resolução 
pacífica dos litígios; salienta todos os 
direitos de soberania dos 
Estados-Membros da UE, que 
compreendem, nomeadamente, a 
celebração de acordos bilaterais em 
conformidade com o acervo da UE e com 
o direito internacional, incluindo a 
Convenção da ONU sobre o Direito do 
Mar;
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Or. en

Alteração 246
Marusya Lyubcheva

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Regozija-se com o reatar dos 
trabalhos do Comité Misto relativos às 
questões pendentes entre a República da 
Bulgária e a República da Turquia e 
apela para a continuação dos esforços no 
sentido de resolver a questão dos direitos 
de propriedade dos refugiados búlgaros 
da Trácia, em conformidade com as 
recomendações emitidas pelo Parlamento 
Europeu nas suas resoluções sobre os 
relatórios de 20071 e 20112 referentes aos 
progressos realizados pela Turquia com 
vista à adesão;

__________________
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 
21 de maio de 2008, sobre o relatório de 
2007 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, JO C 279E de 19.11.2009

2 Resolução do Parlamento Europeu, de 
29 de março de 2012, sobre o relatório de 
2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, JO C 279E de 6.9.2009

Or. bg

Alteração 247
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Exorta o Governo da Turquia a 
assinar e a ratificar a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS) sem maior demora e recorda a 
plena legitimidade da zona económica 
exclusiva da República de Chipre;

Suprimido

Or. en

Alteração 248
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Exorta o Governo da Turquia a 
assinar e a ratificar a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS) sem maior demora e recorda a 
plena legitimidade da zona económica 
exclusiva da República de Chipre;

Suprimido

Or. en

Alteração 249
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Exorta o Governo da Turquia a assinar 
e a ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
sem maior demora e recorda a plena 
legitimidade da zona económica exclusiva 
da República de Chipre;

19. Reitera que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS) foi assinada pela UE, pelos 
seus Estados-Membros e por todos os 
países candidatos à adesão, e que faz 
parte integrante do acervo comunitário; 
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exorta o Governo da Turquia a assinar e a 
ratificar a Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (UNCLOS) sem 
maior demora e recorda a plena 
legitimidade da zona económica exclusiva 
da República de Chipre;

Or. en

Alteração 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Exorta o Governo da Turquia a assinar 
e a ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
sem maior demora e recorda a plena 
legitimidade da zona económica exclusiva 
da República de Chipre;

19. Exorta o Governo da Turquia a assinar 
e a ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS)), que faz parte do acervo 
comunitário, sem maior demora e recorda 
a plena legitimidade da zona económica 
exclusiva da República de Chipre; exorta a 
Turquia a respeitar os direitos soberanos 
de todos os Estados-Membros da UE, que 
incluem, nomeadamente, o direito de 
celebrar acordos bilaterais e de explorar e 
aproveitar os respetivos recursos naturais 
nos termos do acervo da UE e do direito 
internacional, nomeadamente a 
Convenção da ONU sobre o Direito do 
Mar; sublinha também a necessidade de 
respeitar a soberania dos 
Estados-Membros sobre o seu mar 
territorial; lamenta as contínuas 
violações, por parte da Turquia, da 
soberania, da integridade territorial e das 
jurisdições da zona económica exclusiva 
(ZEE) da República de Chipre, 
nomeadamente com declarações 
contrárias a operações de perfuração por 
parte da República de Chipre e com 
ameaças de retaliação contra as empresas 
que participem na exploração cipriota;
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Or. en

Alteração 251
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Exorta o Governo da Turquia a assinar 
e a ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
sem maior demora e recorda a plena 
legitimidade da zona económica exclusiva
da República de Chipre;

19. Exorta o Governo da Turquia a assinar 
e a ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS)), que faz parte do acervo 
comunitário, sem maior demora e recorda 
a plena legitimidade da zona económica 
exclusiva da República de Chipre; exprime 
sérias preocupações relativamente às 
ameaças públicas turcas contra a 
República de Chipre e exorta a Turquia a 
evitar recorrer a ameaças e a causar 
atritos, bem como a abster-se de violar os 
direitos de soberania da República de 
Chipre nas suas águas territoriais, na 
ZEE e no espaço aéreo;

Or. en

Alteração 252
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Exorta o Governo da Turquia a assinar 
e a ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
sem maior demora e recorda a plena 
legitimidade da zona económica exclusiva 
da República de Chipre;

19. Exorta o Governo da Turquia a assinar 
e a ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS)), que é parte integrante do 
acervo comunitário, sem maior demora e 
recorda a plena legitimidade da zona 
económica exclusiva da República de 
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Chipre;

Or. el

Alteração 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Exorta a Turquia a deixar de 
colocar obstáculos a todas as iniciativas e 
esforços legítimos da República de Chipre 
e de empresas estrangeiras que realizam 
perfurações na zona económica exclusiva 
da República de Chipre com vista à 
exploração de gás e de petróleo; exorta a 
Turquia a pôr termo às violações do 
acervo comunitário e do Direito 
Internacional do Mar, que constitui uma 
parte indispensável das suas negociações 
de adesão com a UE e, por conseguinte, a 
respeitar as normas e o caráter jurídico e 
político de um Estado candidato à adesão, 
que deve respeitar plenamente os direitos 
de soberania de todos os 
Estados-Membros, tal como previsto nos 
Tratados;

Or. en

Alteração 254
Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Sublinha a necessidade de, no 
interesse das relações de boa vizinhança e 
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face à crise económica vivida na Grécia, a 
Turquia iniciar uma redução mútua das 
elevadas despesas com equipamento 
militar, de modo que as economias assim 
obtidas possam ser canalizadas para 
medidas sociais de combate à pobreza, 
redução do desemprego e reforço da 
ajuda aos setores economicamente 
vulneráveis da sociedade;

Or. el

Alteração 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Exorta o Governo da Turquia a 
abster-se de quaisquer ameaças e/ou 
ações contra os direitos soberanos e a 
jurisdição da República de Chipre sobre 
as suas águas territoriais e zona 
económica exclusiva;

Or. en

Alteração 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
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justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

justo, abrangente e viável e a emissão de 
uma declaração conjunta, clarificando os 
princípios do processo de negociação, sob 
os auspícios do Secretário-Geral da ONU e 
em conformidade com as resoluções do 
CSNU (Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes e os valores e 
princípios fundamentais da UE; exorta a 
Turquia a iniciar imediatamente a retirada 
das suas forças de Chipre e a transferir a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.º 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas; lamenta, igualmente, que a 
Turquia tenha rejeitado a proposta do 
Governo da República de Chipre, de 2010,
no sentido de, nomeadamente, abrir o 
porto de Famagusta sob os auspícios da 
União Europeia, o que permitiria a 
realização de transações comerciais entre 
a UE e os cipriotas turcos através do porto 
de Famagusta;

Or. en

Alteração 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável, com parâmetros estabelecidos ao 
nível da ONU, nomeadamente a solução 
bizonal, bicomunitária e de igualdade 
política, para ambas as comunidades; 
solicita à Turquia que continue a apoiar
ativamente as negociações, tendo em vista 
um acordo justo, abrangente e viável sob 
os auspícios do Secretário-Geral da ONU e 
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iniciar a retirada das suas forças de 
Chipre e a transferir a administração da 
secção isolada de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

em conformidade com as resoluções do 
CSNU (Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; insta a República de 
Chipre a permitir a adoção do 
regulamento relativo às trocas comerciais 
diretas, que permitiria aos cipriotas turcos 
a prática de comércio direto com a UE de 
forma aceitável para todos, de modo a 
criar um ambiente favorável à conclusão 
eficaz das negociações de reunificação em 
curso;

Or. en

Alteração 258
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável, com parâmetros estabelecidos ao 
nível da ONU, nomeadamente a solução 
bizonal, bicomunitária e de igualdade 
política, para ambas as comunidades; 
solicita à Turquia que continue a apoiar as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; insta todas as partes a 
empenharem-se nas negociações com 
vista a facilitar a livre circulação de 
mercadorias, serviços, capital e pessoas e 
a resolverem as questões relativas à 
propriedade em Chipre; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Varosha1
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permitir aos cipriotas turcos a prática do
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.º 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a permitir a adoção do 
Regulamento relativo às trocas comerciais 
diretas2, que permitiria aos cipriotas 
turcos a prática de comércio direto com a 
UE de forma aceitável para todos, a fim de 
criar um ambiente favorável à conclusão 
eficaz das negociações de reunificação em 
curso; 

__________________
1 Existe um erro factual - a Resolução 
nº 550 das Nações Unidas exorta a 
Turquia a iniciar a retirada das suas 
forças de Varosha, que é um bairro da 
cidade de Famagusta. De igual modo, 
Famagusta pode ser erradamente 
interpretada como sendo toda a zona. 
2 Em 2004, a CE propôs a celebração de 
um acordo de comércio livre com o norte 
de Chipre, que, no entanto, ficou desde 
então bloqueado no Conselho (mesmo 
após a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa).

Or. en

Alteração 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo, 
democrático e viável para ambas as 
comunidades, de acordo com o 
Protocolo 10 e em sintonia com os valores 
e princípios fundamentais da UE; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
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conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e com o apoio 
positivo e catalisador da UE, respeitando 
plenamente e consagrando os valores e 
princípios democráticos, e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar imediatamente a retirada das suas 
forças de Chipre e a transferir a 
administração da secção isolada da cidade 
de Famagusta para os seus habitantes 
legítimos e as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.º 550 
(1984) do CSNU, facilitando assim os 
esforços envidados para obter uma 
solução global; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão aduaneira da 
UE, de modo a criar um ambiente 
favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos, em sintonia com o direito 
internacional e o acervo comunitário e no 
pleno respeito pelos direitos de soberania 
da República de Chipre, Estado-Membro 
da UE, tal como previsto no Protocolo 10 
e nos Tratados; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

Or. en

Alteração 260
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo abrangente,
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viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

justo e viável para ambas as comunidades e 
incentiva os líderes das duas comunidades 
a chegarem a um consenso relativamente 
às declarações conjuntas previstas; 
solicita à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com o direito internacional 
e as resoluções do CSNU (Conselho de 
Segurança das Nações Unidas) pertinentes; 
exorta a Turquia a iniciar imediatamente a 
retirada das suas forças de Chipre e a 
transferir a administração da secção isolada 
de Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.º 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; recorda a proposta da 
República de Chipre para, paralelamente,
abrir o porto de Famagusta, sob os 
auspícios da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir a ambas as comunidades a prática 
do comércio de forma legal e aceitável para 
todos; regista as propostas do Governo de 
Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

Or. en

Alteração 261
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável, reconhecendo as preocupações e 
interesses de ambas as comunidades; 
solicita à Turquia e à Grécia que apoiem
ativamente as negociações, tendo em vista 
um acordo justo, abrangente e viável sob 
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conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

os auspícios do Secretário-Geral da ONU e
em conformidade com as resoluções do 
CSNU (Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; como medidas de 
criação de um clima de confiança, exorta 
a Turquia a iniciar a retirada das suas 
forças de Chipre e a alcançar progressos 
sobre a transferência da administração da 
secção isolada de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do CSNU, e
insta, igualmente, a República de Chipre a, 
por sua vez, abrir o porto de Famagusta, 
sob supervisão aduaneira da UE, permitir
que o aeroporto de Ercan funcione como 
aeroporto internacional, com os respetivos 
códigos enumerados e reconhecidos pela 
IATA e pela OACI, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso, e
permitir a adoção do Regulamento 
relativo às trocas comerciais direta, que 
permitiria aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre no sentido de abordar 
algumas das questões mencionadas;

Or. en

Alteração 262
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
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(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; saúda as propostas do Governo 
de Chipre no sentido de abordar as 
questões mencionadas; congratula-se 
igualmente com os sinais de cooperação 
evidenciados por ambas as partes;

Or. en

Alteração 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; apoia 
os esforços de relançamento das
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
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porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

Or. fr

Alteração 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões
mencionadas;

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada completa das suas forças 
de Chipre e a transferir a administração da 
secção isolada de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;
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Or. de

Alteração 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração da secção 
isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do CSNU; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
aduaneira da UE, de modo a criar um 
ambiente favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

20. Reitera o seu forte apoio à reunificação 
de Chipre, assente num acordo justo e 
viável para ambas as comunidades; solicita 
à Turquia que apoie ativamente as 
negociações, tendo em vista um acordo 
justo, abrangente e viável sob os auspícios 
do Secretário-Geral da ONU e em 
conformidade com as resoluções do CSNU 
(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas) pertinentes e os valores e 
princípios fundamentais da UE; exorta a 
Turquia a iniciar imediatamente a retirada 
das suas forças de Chipre e a transferir a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.º 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão aduaneira da 
UE, de modo a criar um ambiente 
favorável à conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio de forma direta e legal, aceitável 
para todos; regista as propostas do 
Governo de Chipre de abordar as questões 
mencionadas;

Or. en

Alteração 266
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Recorda que, em 1974, a Turquia 
invadiu Chipre, ocupando, deste então, a 
parte norte da ilha; observa que a 
Turquia não reconhece Chipre, o que 
significa que, em parte, não reconhece a 
UE;

Or. nl

Alteração 267
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Congratula-se com a declaração 
conjunta dos edis Alexis Galanos e 
Oktay Kayalp, em 10 de dezembro 
de 2013, na qual manifestam o seu forte 
apoio à reunificação de Famagusta;

Or. en

Alteração 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Exorta a Turquia a abster-se de 
novas instalações de cidadãos turcos na 
ilha, pois tal continuaria a alterar o 
equilíbrio demográfico e a fragilizar o 
sentimento de pertença dos cidadãos a um 
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futuro Estado comum, assente no seu 
passado comum;

Or. en

Alteração 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Apela ao Governo turco para que 
cumpra inteiramente as suas obrigações 
jurídicas decorrentes do acervo
comunitário e, sobretudo, da declaração 
emitida pela Comunidade Europeia e 
pelos seus Estados-Membros em 21 de 
setembro de 2005;

Or. en

Alteração 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e encoraja
a Turquia a autorizar o acesso do Comité a 
arquivos e a zonas militares pertinentes 
para fins de exumação; solicita que se 
tenha especial consideração pelo trabalho 
efetuado pelo Comité para as Pessoas 
Desaparecidas;

21. Regista a decisão da Turquia de 
conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e exorta a 
Turquia a autorizar o pleno acesso do 
Comité a arquivos e a zonas militares 
pertinentes para fins de exumação, bem 
como a tomar todas as medidas tidas 
como adequadas, em conformidade com 
as constatações do TEDH, quanto à 
questão humanitária das pessoas 
desaparecidas; solicita que se tenha 
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especial consideração pelo trabalho 
efetuado pelo Comité para as Pessoas 
Desaparecidas e exorta a Turquia a 
contribuir para a celeridade dos 
processos;

Or. en

Alteração 271
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e encoraja 
a Turquia a autorizar o acesso do Comité a 
arquivos e a zonas militares pertinentes 
para fins de exumação; solicita que se 
tenha especial consideração pelo trabalho 
efetuado pelo Comité para as Pessoas 
Desaparecidas;

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso às zonas militares na 
parte norte de Chipre e encoraja 
novamente a Turquia a continuar a apoiar 
intensamente o trabalho do Comité, por 
exemplo, autorizando o acesso a arquivos 
e a zonas militares pertinentes para fins de 
exumação; solicita que se tenha especial 
consideração pelo trabalho efetuado pelo 
Comité para as Pessoas Desaparecidas;

Or. en

Alteração 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e encoraja

21. Regista a decisão da Turquia de 
conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e exorta a 
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a Turquia a autorizar o acesso do Comité a 
arquivos e a zonas militares pertinentes 
para fins de exumação; solicita que se 
tenha especial consideração pelo trabalho 
efetuado pelo Comité para as Pessoas 
Desaparecidas;

Turquia a autorizar o pleno acesso do 
Comité a todos os arquivos e zonas 
militares pertinentes para fins de 
exumação; solicita que se tenha especial 
consideração e respeito pelo trabalho 
efetuado pelo Comité para as Pessoas 
Desaparecidas;

Or. en

Alteração 273
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e 
encoraja a Turquia a autorizar o acesso do 
Comité a arquivos e a zonas militares 
pertinentes para fins de exumação; solicita 
que se tenha especial consideração pelo 
trabalho efetuado pelo Comité para as 
Pessoas Desaparecidas;

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na zona ocupada de Chipre e 
exorta a Turquia a autorizar o pleno acesso 
do Comité a todos os arquivos e zonas 
militares pertinentes para fins de 
exumação; solicita que se tenha especial 
consideração pelo trabalho efetuado pelo 
Comité para as Pessoas Desaparecidas;

Or. en

Alteração 274
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e encoraja 

21. Regozija-se com a decisão da Turquia 
de conceder ao Comité para as Pessoas 
Desaparecidas acesso a uma zona militar 
vedada na parte norte de Chipre e encoraja 
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a Turquia a autorizar o acesso do Comité 
a arquivos e a zonas militares pertinentes 
para fins de exumação; solicita que se 
tenha especial consideração pelo trabalho 
efetuado pelo Comité para as Pessoas 
Desaparecidas;

ambas as partes a autorizarem o acesso do 
Comité a arquivos e a zonas militares 
pertinentes para fins de exumação; solicita 
que se tenha especial consideração pelo 
trabalho efetuado pelo Comité para as 
Pessoas Desaparecidas;

Or. en

Alteração 275
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Lamenta a política turca de 
instalação e insta a Turquia a abster-se de 
novas instalações de cidadãos turcos em 
Chipre, em violação da Convenção de 
Genebra e dos princípios do direito 
internacional, uma vez que alteram o 
equilíbrio demográfico da ilha e impedem 
uma solução futura;

Or. en

Alteração 276
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Exorta a Turquia a pôr termo à 
atual instalação ilegal e a abster-se de 
instalações ilegais futuras de cidadãos 
turcos na ilha, visto que estas iriam 
deteriorar ainda mais a distorção 
demográfica existente e o sentimento de 
pertença dos cidadãos da ilha; solicita à 
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Turquia que solucione o problema em 
conformidade com a Convenção de 
Genebra e os princípios do direito 
internacional;

Or. en

Alteração 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Solicita à Turquia que solucione o 
problema da instalação de cidadãos turcos 
(colonos) na ilha, em conformidade com a 
Convenção de Genebra e os princípios do 
direito internacional; 

Or. en

Alteração 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Insta a Turquia a garantir o 
respeito dos direitos de todas as pessoas 
deslocadas em Chipre, incluindo os 
direitos das minorias religiosas, que 
deveriam ter a possibilidade de exercer 
livremente os seus direitos religiosos;

Or. en
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Alteração 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 21-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-C. Insta a Turquia a adotar medidas 
concretas que ponham cobro à destruição 
do património cultural e religioso da parte 
norte de Chipre, preservando assim uma 
parte valiosa das civilizações europeia e 
mundial;

Or. en

Alteração 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria 
de segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, 
levantando, para o efeito, o seu veto à 
cooperação UE-NATO, que inclui Chipre, 
pelo que exorta a República de Chipre a 
levantar o seu veto à participação da 
Turquia na Agência Europeia de Defesa;

Suprimido

Or. de

Alteração 281
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria 
de segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, 
levantando, para o efeito, o seu veto à 
cooperação UE-NATO, que inclui Chipre, 
pelo que exorta a República de Chipre a 
levantar o seu veto à participação da 
Turquia na Agência Europeia de Defesa;

Suprimido

Or. en

Alteração 282
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, 
levantando, para o efeito, o seu veto à
cooperação UE-NATO, que inclui Chipre, 
pelo que exorta a República de Chipre a 
levantar o seu veto à participação da 
Turquia na Agência Europeia de Defesa;

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental que, 
por si só, permita o reforço da cooperação 
UE-NATO, nomeadamente no domínio da 
gestão civil de crises;

Or. en

Alteração 283
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação UE-
NATO, que inclui Chipre, pelo que exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
à participação da Turquia na Agência
Europeia de Defesa;

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia e todas as outras partes a 
permitirem o diálogo político entre a UE e 
a NATO, incluindo a cooperação 
UE-NATO no que se refere a Chipre, e, 
por conseguinte, exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à participação 
da Turquia e a permitir o cumprimento 
dos compromissos da Turquia face à
Agência Europeia de Defesa;

Or. en

Alteração 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, pelo que 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, pelo que 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa; convida a 
Turquia a alinhar-se mais estreitamente 
com a política externa e de segurança 
comum da União Europeia; convida o 
Conselho dos Negócios Estrangeiros e a 
Alta Representante a realizar consultas 
mais frequentes junto da Turquia; 

Or. en
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Alteração 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação UE-
NATO, que inclui Chipre, pelo que exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
à participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação UE-
NATO, que inclui Chipre, pelo que exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
à participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa; saúda a intenção da 
República de Chipre de aderir ao 
programa «Parceria para a Paz» da 
NATO, o qual poderá revelar-se um 
agente de mudança, e exorta a Turquia a 
adotar uma atitude igualmente 
construtiva;

Or. en

Alteração 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, pelo que 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 

22. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental;
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
à participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa; saúda a intenção da 
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Agência Europeia de Defesa; República de Chipre de aderir ao 
programa «Parceria para a Paz» da 
NATO e exorta a Turquia a adotar uma 
atitude igualmente construtiva;

Or. en

Alteração 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Insta a Turquia a tomar medidas e 
a pôr fim à catástrofe ecológica que está a 
ocorrer na montanha de Pentadaktylos, 
devido à exploração não regulamentada 
de pedreiras;

Or. en

Alteração 288
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Lembra a Turquia de que o acórdão 
do TEDH sobre o quarto processo 
interestatal de Chipre contra a Turquia 
não se cinge à questão das pessoas 
desaparecidas; 

Or. en

Alteração 289
Geoffrey Van Orden
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Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. A fim de fomentar a aplicação do 
princípio da democracia nos termos dos 
artigos 10.º, n.º 2, e 14.º, n.º°2, do TUE, 
apela para a representação de ambas as 
comunidades de Chipre no Parlamento 
Europeu, na condição de que, até que seja 
alcançada uma resolução global, os 
cipriotas turcos sejam representados por 
observadores, numa base semelhante ao 
procedimento utilizado na Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa, e 
que esta operação seja neutra em termos 
orçamentais;

Or. en

Alteração 290
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exorta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos relativos ao 
estabelecimento de relações diplomáticas, 
abrindo as fronteiras e empenhando-se 
ativamente na melhoria das suas relações, 
com particular incidência na cooperação 
transfronteiriça e na integração 
económica;

23. Exorta a Turquia a proceder à 
normalização das suas relações com a 
Arménia, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos relativos ao 
estabelecimento de relações diplomáticas, 
abrindo as fronteiras e empenhando-se 
ativamente na melhoria das suas relações, 
com particular incidência na cooperação 
transfronteiriça e no reconhecimento do 
genocídio arménio;

Or. en



AM\1015246PT.doc 59/85 PE526.339v01-00

PT

Alteração 291
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Tomando nota das várias 
declarações irredentistas e imponderadas 
do Primeiro-Ministro Erdogan, apela às 
autoridades turcas para que se abstenham 
de proferir quaisquer discursos 
provocatórios em relação a regiões de 
países vizinhos suscetíveis de ter um efeito 
desestabilizador nas relações de boa 
vizinhança com os Estados-Membros da 
UE ou em relação a determinados países 
dos Balcãs Ocidentais;

Or. bg

Alteração 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Exorta o Governo turco a 
reconhecer como tal o genocídio cometido 
contra os arménios entre 1915 e 1916, o 
qual, segundo as investigações científicas, 
vitimou mais de 1,5 milhões de pessoas.

Or. de

Alteração 293
Marusya Lyubcheva

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

23-A. Exorta a Turquia a envidar esforços 
acrescidos para fomentar boas relações de 
vizinhança com os outros países dos 
Balcãs e a abster-se de adotar posições 
oficiais que prejudiquem a adesão à UE, 
ofendam a dignidade nacional e coloquem 
em causa a soberania e a integridade 
territorial dos países vizinhos; 

Or. bg

Alteração 294
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 23-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-B. Sob os auspícios da ONU, convida a 
UE, nomeadamente sob a Presidência 
grega, e os governos da Turquia, da 
Grécia, de Chipre e do norte de Chipre a 
envidarem um esforço concertado com 
vista à resolução do problema de Chipre, 
tendo em conta que a não resolução desta 
questão tem um efeito fundamental nas 
relações UE-Turquia;

Or. en

Alteração 295
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Título intercalar 4

Proposta de resolução Alteração

Progredir na cooperação UE-Turquia Quarto incumprimento da Turquia:
progredir na cooperação UE-Turquia
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Or. nl

Alteração 296
Renate Sommer

Proposta de resolução
Título intercalar 4

Proposta de resolução Alteração

Progredir na cooperação UE-Turquia Cooperação UE-Turquia

Or. de

Alteração 297
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa continua a afetar 
profundamente o processo de negociação;

24. Lamenta que a Turquia não tenha 
aplicado o Protocolo Adicional ao Acordo 
de Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que a não 
resolução da questão de Chipre continua a 
afetar as relações UE-Turquia, pelo que 
exorta todas as partes envolvidas a 
envidarem um esforço concertado no 
sentido da sua resolução;

Or. en

Alteração 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Lamenta que a Turquia se tenha 24. Lamenta a recusa da Turquia em 



PE526.339v01-00 62/85 AM\1015246PT.doc

PT

recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa continua a afetar 
profundamente o processo de negociação;

cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; insta a Turquia a 
levantar o embargo que impôs a navios e 
aeronaves pertencentes à República de 
Chipre, abrindo os seus portos e 
aeroportos à circulação; exorta o Governo 
da Turquia a aplicar integralmente o 
Protocolo Adicional sem discriminação e 
sem mais demoras; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial;

Or. en

Alteração 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa continua a afetar 
profundamente o processo de negociação;

24. Lamenta que, apesar dos reiterados 
apelos, a Turquia não tenha cumprido as 
suas obrigações previstas na declaração 
emitida pela Comunidade Europeia e 
pelos seus Estados-Membros, em 21 de 
setembro de 2005, e se tenha recusado 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esse 
incumprimento e a recusa em reconhecer 
a República de Chipre continuam a afetar 
profundamente o processo de negociação; 
lamenta profundamente quaisquer 
declarações, ameaças e ações de 
funcionários turcos contra um 
Estado-Membro da UE, bem como 
qualquer fonte de fricção ou ação 
suscetível de prejudicar as relações de boa 
vizinhança e a resolução pacífica de 
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litígios; insta, por conseguinte, a Turquia 
a cumprir as suas obrigações e a aplicar o 
Protocolo na íntegra e sem mais demoras;

Or. en

Alteração 300
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa continua a afetar
profundamente o processo de negociação;

24. Em contrapartida pelas medidas de 
criação de um clima de confiança 
enunciadas no n.º 20 supra (tal como 
alterado), insta a Turquia a cumprir a sua 
obrigação de aplicar na íntegra e sem 
qualquer discriminação o Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação 
UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros, o que afetaria
profundamente o processo de negociação;

Or. en

Alteração 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa continua a afetar 
profundamente o processo de negociação;

24. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa impossibilita efetivamente um 
verdadeiro progresso na negociação;
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Or. it

Alteração 302
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa continua a afetar 
profundamente o processo de negociação;

24. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros, bem como o 
facto de a União Europeia ainda não ter 
tomado todas as medidas necessárias com 
vista ao levantamento do isolamento dos 
cipriotas turcos, tal como estabelecem as 
conclusões do Conselho da UE de 26 de 
abril de 2004; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
de negociação;

Or. en

Alteração 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Lamenta profundamente a decisão 
da Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE (segundo semestre de 
2012) e é da opinião de que a Turquia 
perdeu uma oportunidade importante de 
iniciar um processo de empenhamento e 
de normalização das relações com Chipre; 
regista a persistência dos intensos 
esforços da Turquia e da Grécia com vista 
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à melhoria das suas relações bilaterais, 
nomeadamente através de reuniões 
bilaterais; recorda que o reconhecimento 
de todos os Estados-Membros da UE é 
uma componente necessária do processo 
de adesão; nesse sentido, insta a Turquia 
a normalizar as suas relações com todos 
os Estados-Membros da UE o mais 
rapidamente possível, nomeadamente 
levantando o seu veto à adesão de 
Estados-Membros da UE a várias 
organizações internacionais;

Or. en

Alteração 304
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Saúda a celebração do acordo 
UE-Turquia relativo à readmissão de 
imigrantes ilegais e solicita a sua plena 
aplicação a todos os Estados-Membros;
lamenta a recusa da Turquia em aplicar o 
acordo à República de Chipre e a sua 
obstinação em não reconhecer Chipre 
como Estado-Membro de pleno direito da 
UE;

Or. el

Alteração 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Lamenta o cancelamento pela 
Turquia da 70.ª reunião da comissão 
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parlamentar mista e o seu impacto 
negativo sobre o diálogo político 
interparlamentar; toma nota da ausência 
de sanções por essa recusa;

Or. en

Alteração 306
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 24-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-C. Sublinha a importância de um 
acompanhamento global da aplicação do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA) à Turquia, a fim de dar prioridade 
aos objetivos e projetos que estão em 
plena conformidade com os critérios de 
adesão da Turquia;

Or. en

Alteração 307
Eduard Kukan

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira UE-
Turquia com o objetivo de analisar o seu 

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira UE-
Turquia com o objetivo de analisar o seu 
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impacto em ambas as partes e as formas de 
a modernizar;

impacto em ambas as partes e as formas de 
a modernizar e insta a Turquia a eliminar 
as restrições ainda existentes à livre 
circulação de mercadorias;

Or. en

Alteração 308
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira 
UE-Turquia com o objetivo de analisar o 
seu impacto em ambas as partes e as 
formas de a modernizar;

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira 
UE-Turquia com o objetivo de analisar o 
seu impacto em ambas as partes e as 
formas de a modernizar; insta a Turquia a 
respeitar todos os compromissos 
assumidos no âmbito da união aduaneira, 
eliminando para o efeito todas as 
restrições à livre circulação de 
mercadorias;

Or. en

Alteração 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira 
UE-Turquia com o objetivo de analisar o 
seu impacto em ambas as partes e as 
formas de a modernizar;

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira 
UE-Turquia com o objetivo de analisar o 
seu impacto em ambas as partes e as 
formas de a modernizar; exorta a 
Comissão Europeia a continuar a 
informar a Turquia durante as 
negociações com vista à assinatura de um 
acordo de comércio livre com países 
terceiros;

Or. fr

Alteração 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira UE-
Turquia com o objetivo de analisar o seu 
impacto em ambas as partes e as formas de 
a modernizar;

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira UE-
Turquia com o objetivo de analisar o seu 
impacto em ambas as partes e as formas de 
a modernizar; convida a Comissão a 
encontrar formas inovadoras de incluir a 
Turquia nas negociações comerciais que 
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a UE mantém com países terceiros, as 
quais afetarão a Turquia;

Or. en

Alteração 311
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; 
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira 
UE-Turquia com o objetivo de analisar o 
seu impacto em ambas as partes e as 
formas de a modernizar;

25. Assinala que a Turquia continua a ser o 
sexto maior parceiro comercial da UE que, 
por sua vez, é o maior parceiro comercial 
da Turquia, sendo 38 % do comércio total 
da Turquia destinado à UE e sendo quase 
71 % do IDE (investimento direto 
estrangeiro) proveniente da UE; regista 
que, devido a esta interdependência 
comercial, a Turquia é profundamente 
afetada pelos acordos comerciais 
celebrados pela UE com os países 
terceiros mas não participa nas respetivas 
negociações, pelo que sublinha a 
importância de a UE ter em consideração 
as preocupações da Turquia;
congratula-se com a avaliação em curso 
pela Comissão da União Aduaneira 
UE-Turquia com o objetivo de analisar o 
seu impacto em ambas as partes e as 
formas de a modernizar;

Or. en

Alteração 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

25-A. Salienta a importância dos acordos 
de comércio livre (ACL) para estabelecer 
cadeias de valor globais e impulsionar a 
competitividade da UE à escala mundial; 
convida a Comissão a, no que respeita às 
negociações de acordos de comércio livre 
com os países terceiros, desenvolver um 
diálogo e uma cooperação abrangentes 
com a Turquia para tirar plenos 
benefícios destes acordos, tendo em conta 
o elevado nível de integração económica e 
industrial existente entre a UE e a 
Turquia, bem como a obrigação de 
executar a política comercial comum no 
âmbito da união aduaneira, que exige que 
as partes pratiquem os mesmos regimes 
comerciais preferenciais;

Or. en

Alteração 313
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Sublinha a importância de a 
Turquia cooperar com a UE na luta 
contra a corrupção e o branqueamento de 
capitais à escala internacional;

Or. en

Alteração 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

25-B. Convida a Comissão a desenvolver 
uma coordenação mais estreita com a 
Turquia no âmbito das negociações da 
Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (PTCI), a fim de explorar na 
plenitude o potencial económico conjunto 
da UE e da Turquia;

Or. en

Alteração 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 25-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-C. Constata que as restrições ao 
transporte rodoviário entre a UE e a 
Turquia obstam ao desenvolvimento do 
comércio bilateral entre as partes; solicita 
à Comissão, aos Estados-Membros e à 
Turquia que encontrem uma solução 
mutuamente aceitável para estas 
questões;

Or. en

Alteração 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 25-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-D. Observa que uma maior 
participação da Turquia nos mecanismos 
de decisão da UE em domínios 
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relacionados com o funcionamento da
união aduaneira, nomeadamente na 
formulação da política comercial comum, 
poderia facilitar a aplicação da legislação 
da UE relevante para a união aduaneira 
por parte da Turquia;

Or. en

Alteração 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto 
fornecedor de energia, deve ter-se em 
consideração a importância da abertura 
das negociações do Capítulo 15 sobre a 
energia; sublinha que é necessário dar 
resposta às prioridades em termos de 
eficiência energética e ambiental;

Suprimido

Or. de

Alteração 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto 
fornecedor de energia, deve ter-se em 
consideração a importância da abertura 
das negociações do Capítulo 15 sobre a 
energia; sublinha que é necessário dar 
resposta às prioridades em termos de 

26. Congratula-se com a cooperação entre 
a UE e a Turquia relativamente a vários 
aspetos importantes da energia verde e 
exorta a Turquia a comprometer-se com a 
necessidade de dar resposta às prioridades 
em termos de energia verde e eficiência 
ambiental;



AM\1015246PT.doc 73/85 PE526.339v01-00

PT

eficiência energética e ambiental;

Or. en

Alteração 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações 
do Capítulo 15 sobre a energia; sublinha 
que é necessário dar resposta às prioridades 
em termos de eficiência energética e 
ambiental;

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
cooperação UE-Turquia em matéria de 
energia; sublinha que é necessário dar 
resposta às prioridades em termos de 
eficiência energética e ambiental;

Or. fr

Alteração 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações 
do Capítulo 15 sobre a energia; sublinha 
que é necessário dar resposta às 
prioridades em termos de eficiência 
energética e ambiental;

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve-se dar resposta às 
prioridades em termos de eficiência 
energética e ambiental;

Or. en
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Alteração 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; sublinha que é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental;

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia e fonte de recursos abundantes 
de energia renovável, deve ter-se em 
consideração a importância da abertura das 
negociações do Capítulo 15 sobre a 
energia; sublinha que, tendo em especial 
atenção as previsões de um crescimento 
significativo da procura energética na 
Turquia durante as próximas décadas, é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de alterações climáticas, energias 
renováveis e eficiência energética, bem 
como atender aos benefícios mútuos da 
ligação das redes de transporte de energia 
elétrica da UE e da Turquia;

Or. en

Alteração 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; sublinha que é
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental;

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; sublinha que é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental; exorta a Turquia a publicar, o 
mais rapidamente possível, um objetivo de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa; exorta a Turquia a não excluir 
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os grandes projetos, como o terceiro 
aeroporto de Istambul, a terceira ponte ou 
os projetos de centrais nucleares, da 
diretiva relativa aos estudos de impacto 
ambiental; regista a adoção da Lei 
n.º 6446 relativa ao mercado da 
eletricidade, mas lamenta a introdução de 
um artigo temporário que isenta as 
empresas públicas e privatizadas de 
produção de energia elétrica de se 
conformarem com a legislação ambiental 
até 2018; convida a Turquia a equilibrar 
o seu cabaz energético a favor das 
energias renováveis, cujas fontes são 
abundantes no país, e convida a Comissão 
Europeia a atribuir prioritariamente o seu 
financiamento a projetos de energias 
renováveis e da rede elétrica da Turquia;

Or. fr

Alteração 323
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; sublinha que é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental;

26. considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia, enquanto 
fornecedor de energia, deve ter-se em 
consideração a importância da abertura das 
negociações do Capítulo 15 sobre a 
energia, desde que a Turquia se 
comprometa de antemão a respeitar 
integralmente os direitos de soberania de 
todos os Estados-Membros, incluindo o 
direito da República de Chipre a uma 
zona económica exclusiva de acordo com 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS), e cumpra as 
obrigações descritas no quadro de 
negociação para as boas relações de 
vizinhança e a resolução pacífica de 
litígios; sublinha que é necessário dar 
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resposta às prioridades em termos de 
eficiência energética e ambiental;

Or. en

Alteração 324
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; sublinha que é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental;

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; sublinha que é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental, pelo que o Governo da Turquia 
deve comprometer-se a pôr fim às 
violações dos direitos de soberania dos 
países vizinhos e a respeitar na íntegra a 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar;

Or. en

Alteração 325
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações 
do Capítulo 15 sobre a energia; sublinha 
que é necessário dar resposta às prioridades 

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve dar-se prioridade à
abertura das negociações do Capítulo 15 
sobre a energia; sublinha que é necessário 
dar resposta às prioridades em termos de 
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em termos de eficiência energética e 
ambiental;

eficiência energética e ambiental;

Or. en

Alteração 326
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; sublinha que é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental;

26. Considera que, atendendo ao papel 
estratégico da Turquia enquanto fornecedor 
de energia, deve ter-se em consideração a 
importância da abertura das negociações do 
Capítulo 15 sobre a energia; salienta a 
importância de envolver a Turquia no 
processo de formulação da política 
energética europeia; sublinha que é 
necessário dar resposta às prioridades em 
termos de eficiência energética e 
ambiental;

Or. en

Alteração 327
Davor Ivo Stier

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Regista o maior envolvimento da 
Turquia no Sudeste da Europa, 
nomeadamente na Bósnia-Herzegovina, e 
incentiva as autoridades turcas a 
alinharem as suas posições com a PESC 
da UE, a coordenarem as suas atividades 
diplomáticas com a Alta 
Representante/Vice-Presidente e a 
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continuarem a reforçar a cooperação com 
os Estados-Membros da UE; 

Or. en

Alteração 328
Metin Kazak

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar 
neste país por intermédio da Turquia e 
solicita a esta última que reforce o 
patrulhamento das fronteiras e restrinja a 
entrada de combatentes e o acesso ao 
fluxo de armamento dos grupos que 
estejam credivelmente implicados em 
violações sistemáticas dos Direitos 
Humanos; entende que a UE e a Turquia 
devem procurar ativamente desenvolver 
uma visão estratégica conjunta, tendo em 
vista a promoção de uma solução política 
na Síria e o apoio da estabilidade política 
e económica na região, com destaque 
para a Jordânia, o Líbano e o Iraque;

27. Apela para uma resolução imediata do 
conflito na Síria de acordo com as 
legítimas aspirações do povo sírio à 
democracia, à liberdade, à dignidade e ao 
pluralismo político, e no respeito pela 
integridade territorial e pela unidade 
nacional da Síria; manifesta a sua séria 
preocupação quanto à deterioração da 
situação humanitária na Síria e à 
urgência de um acesso imediato e sem 
entraves do pessoal da ajuda humanitária 
a todo o país; regozija-se com o papel 
central desempenhado pela Turquia aos 
níveis regional e internacional, ao aliviar 
o sofrimento do povo sírio, acolhendo 
mais de 600 000 sírios no seu território e 
respondendo também às necessidades dos 
deslocados internos mediante operações 
transfronteiriças; insta a comunidade 
internacional a, em conformidade com o 
princípio da repartição de encargos, 
aumentar as contribuições bilaterais para 
os países vizinhos;

Or. en

Alteração 329
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar 
neste país por intermédio da Turquia e 
solicita a esta última que reforce o 
patrulhamento das fronteiras e restrinja a 
entrada de combatentes e o acesso ao fluxo 
de armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; solicita à 
Turquia que controle as suas fronteiras a 
fim de impedir a entrada de combatentes e 
o acesso ao fluxo de armamento dos grupos 
que estejam credivelmente implicados em 
violações sistemáticas dos Direitos 
Humanos; congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia no apoio à 
oposição democrática na Síria; entende 
que a UE e a Turquia devem procurar 
ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Or. fr

Alteração 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e impeça a entrada de 
combatentes implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
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entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano, o Irão e o Iraque;

Or. en

Alteração 331
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE, a Turquia e os restantes 
intervenientes aos níveis regional e 
internacional devem procurar ativamente 
desenvolver uma visão estratégica 
conjunta, tendo em vista a promoção de 
uma solução política na Síria sem demora 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Or. en
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Alteração 332
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de
combatentes e o acesso ao fluxo de
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada desses
combatentes e o acesso ao armamento dos 
grupos que estejam credivelmente 
implicados em violações sistemáticas dos 
Direitos Humanos; entende que a UE, a 
Turquia, o Reino Unido, a França e os 
EUA, a par de outros parceiros 
internacionais importantes, devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Or. en

Alteração 333
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; 
manifesta a sua preocupação com o fardo 
social e económico destes refugiados, 
nomeadamente nas cidades vizinhas da 
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esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Turquia; exorta a comunidade 
internacional, a UE e os 
Estados-Membros a prosseguirem com a 
ajuda em resposta a esta grave crise 
humanitária e a comprometerem-se a 
prestar uma assistência efetiva aos países 
vizinhos da Síria, entre os quais a 
Turquia; constata que um grande número 
de combatentes estrangeiros na Síria 
consegue entrar neste país por intermédio 
da Turquia e solicita a esta última que 
reforce o patrulhamento das fronteiras e 
restrinja a entrada de combatentes e o 
acesso ao fluxo de armamento dos grupos 
que estejam credivelmente implicados em 
violações sistemáticas dos Direitos 
Humanos; entende que a UE e a Turquia 
devem procurar ativamente desenvolver 
uma visão estratégica conjunta, tendo em 
vista a promoção de uma solução política 
na Síria e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Or. en

Alteração 334
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; 
manifesta a sua preocupação com o fardo 
social e económico destes refugiados, 
nomeadamente nas cidades vizinhas da 
Turquia, constata que um grande número 
de combatentes estrangeiros na Síria 
consegue entrar neste país por intermédio 
da Turquia e solicita a esta última que 
reforce o patrulhamento das fronteiras e 
restrinja a entrada de combatentes e o 
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entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

acesso ao fluxo de armamento dos grupos 
que estejam credivelmente implicados em 
violações sistemáticas dos Direitos 
Humanos; entende que a UE e a Turquia 
devem procurar ativamente desenvolver 
uma visão estratégica conjunta, tendo em 
vista a promoção de uma solução política 
na Síria e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Or. en

Alteração 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos islâmicos que 
estejam credivelmente implicados em 
violações sistemáticas dos Direitos 
Humanos; entende que a UE e a Turquia 
devem procurar ativamente desenvolver 
uma visão estratégica conjunta, tendo em 
vista a promoção de uma solução política 
na Síria e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Or. de
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Alteração 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária aos refugiados sírios; constata 
que um grande número de combatentes 
estrangeiros na Síria consegue entrar neste 
país por intermédio da Turquia e solicita a 
esta última que reforce o patrulhamento 
das fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e 
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

27. Saúda o compromisso assumido pela 
Turquia relativamente à prestação de ajuda 
humanitária a quase um milhão de
refugiados sírios; constata que um grande 
número de combatentes estrangeiros na 
Síria consegue entrar neste país por 
intermédio da Turquia e solicita a esta 
última que reforce o patrulhamento das 
fronteiras e restrinja a entrada de 
combatentes e o acesso ao fluxo de 
armamento dos grupos que estejam 
credivelmente implicados em violações 
sistemáticas dos Direitos Humanos; 
entende que a UE e a Turquia devem 
procurar ativamente desenvolver uma visão 
estratégica conjunta, tendo em vista a 
promoção de uma solução política na Síria 
e o apoio da estabilidade política e
económica na região, com destaque para a 
Jordânia, o Líbano e o Iraque;

Or. en

Alteração 337
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Recusa-se a aceitar o facto de a 
Turquia representar, atualmente, a maior 
prisão de jornalistas do mundo, o que 
resultou na intimidação dos meios de 
comunicação social e na sua 
autocensura; exorta a Comissão e o 
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Conselho de Ministros a emitirem 
atempadamente um ultimato relativo à 
suspensão desta restrição grave da 
liberdade de imprensa e, em caso de 
recusa da Turquia, a suspenderem de 
imediato as negociações de adesão;

Or. de

Alteração 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Convida o próximo Parlamento e a 
próxima Comissão a analisarem a 
integridade e a plausibilidade do "longo 
processo cujo desfecho continua em 
aberto" de adesão em que a UE e a 
Turquia estão envolvidas há muitos anos, 
bem como a considerarem, à luz dessa 
análise, se, na ausência de uma adesão 
plena, não seria mais viável almejar uma 
forma de associação alternativa, pelo 
menos a médio prazo;

Or. en


