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Amendamentul 201
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
declarațiile oficialilor guvernului turc în 
favoarea transformării bisericii bizantine 
istorice Sfânta Sofia, într-un muzeu și, 
apoi, într-o moschee; această biserică este 
un monument care aparține 
patrimoniului cultural mondial protejat 
de UNESCO.

Or. el

Amendamentul 202
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
utilizarea de „coduri de descendență” 
pentru cetățenii nemusulmani în registrul 
de evidență a populației, deoarece poate 
genera practici discriminatorii; invită 
guvernul turc să adopte o nouă abordare 
privind minoritățile religioase, care să fie 
mai conformă cu standardele acceptate la 
nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. evidențiază problema lipsei de acces 
egal la educație, piața forței de muncă și 
politică pentru femei; subliniază că sunt 
necesare eforturi continue suplimentare 
pentru a transforma legislația privind 
egalitatea de gen într-o realitate politică, 
socială și economică; încurajează 
guvernul turc să asigure acest lucru, să 
promoveze în mod proactiv schimbarea 
stereotipurilor și a modului în care sunt 
percepute rolurile sexelor în toate 
domeniile; subliniază importanța 
integrării egalității de gen în procesul 
legislativ și în aplicarea legilor;

Or. en

Amendamentul 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; Solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul pentru
politici familiale și sociale de a crește 
sancțiunile pentru căsătoriile timpurii 
forțate, fenomen care trebuie eradicat; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al participării femeilor la forța de 

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul familiei și 
politicilor sociale de a crește sancțiunile 
pentru căsătoriile timpurii forțate, fenomen 
care trebuie eradicat; subliniază 
importanța asigurării unor alternative și 
perspective concrete de a se întreține 
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muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să 
adopte măsuri adecvate pentru a promova 
un rol mai important al femeilor în 
structura economică și politică a Turciei;

pentru femeile și fetele care au fost 
victime ale violenței; subliniază, de 
asemenea, importanța combaterii sărăciei 
în rândul femeilor, precum și importanța 
creșterii incluziunii sociale a femeilor; 
salută eforturile guvernului de a 
intensifica școlarizarea fetelor, eforturi 
care au condus la eliminarea aproape în 
întregime a disparității de gen în 
învățământul primar, și invită guvernul să 
ia toate măsurile necesare pentru a 
diminua disparitatea de gen și în 
învățământul secundar; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la nivelul scăzut al 
participării femeilor la forța de muncă, în 
politică și în conducerea administrației și 
încurajează guvernul să acorde prioritate 
egalității de gen în cadrul eforturilor sale 
de reformă, adoptând măsuri adecvate 
pentru a promova un rol mai important al 
femeilor în structura economică și politică 
a Turciei; invită partidele politice să 
adopte măsuri specifice pentru a încuraja 
mai mult implicarea activă și 
emanciparea femeilor pentru participarea 
în politică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; Solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
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cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul pentru 
politici familiale și sociale de a crește 
sancțiunile pentru căsătoriile timpurii
forțate, fenomen care trebuie eradicat; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al participării femeilor la forța de 
muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să 
adopte măsuri adecvate pentru a promova 
un rol mai important al femeilor în 
structura economică și politică a Turciei;

cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul familiei și 
politicilor sociale de a crește sancțiunile 
pentru căsătoriile forțate între copii, 
fenomen care trebuie eradicat; solicită 
eforturi suplimentare în vederea 
eradicării „uciderilor de onoare”; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al participării femeilor la forța de 
muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să 
adopte măsuri adecvate pentru a promova 
un rol mai important al femeilor în 
structura economică și politică a Turciei;

Or. en

Amendamentul 206
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; Solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul pentru 
politici familiale și sociale de a crește 
sancțiunile pentru căsătoriile timpurii 
forțate, fenomen care trebuie eradicat; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al participării femeilor la forța de 
muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să 
adopte măsuri adecvate pentru a promova 
un rol mai important al femeilor în 

15. își exprimă regretul privind creșterea 
din ultimii ani a violenței împotriva 
femeilor din Turcia; își exprimă susținerea 
pentru baza de date privind violența 
împotriva femeilor, pregătită în prezent de 
către Ministerul Familiei și Politicilor 
Sociale; solicită completarea legislației 
existente privind înființarea de adăposturi 
pentru femeile care sunt victime ale 
violenței în familie, cu mecanisme 
adecvate de monitorizare în cazul în care 
municipalitățile nu reușesc să stabilească 
astfel de adăposturi; sprijină eforturile 
depuse de ministrul familiei și politicilor 
sociale de a crește sancțiunile pentru 
căsătoriile timpurii forțate, fenomen care 
trebuie eradicat; își reiterează îngrijorarea 
cu privire la nivelul scăzut al participării 
femeilor la forța de muncă, în politică și în 
conducerea administrației și încurajează 
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structura economică și politică a Turciei; guvernul să adopte măsuri adecvate pentru 
a promova un rol mai important al femeilor 
în structura economică și politică a Turciei;

Or. en

Amendamentul 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; Solicită
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul pentru 
politici familiale și sociale de a crește 
sancțiunile pentru căsătoriile timpurii 
forțate, fenomen care trebuie eradicat; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al participării femeilor la forța de 
muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să 
adopte măsuri adecvate pentru a promova 
un rol mai important al femeilor în 
structura economică și politică a Turciei;

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; solicită
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul familiei și
politicilor sociale de a crește sancțiunile 
pentru căsătoriile timpurii forțate, fenomen 
care trebuie eradicat; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la nivelul scăzut al 
participării femeilor la forța de muncă, în 
politică și în conducerea administrației și 
încurajează guvernul să adopte măsuri 
adecvate pentru a promova un rol mai 
important al femeilor în structura 
economică și politică a Turciei; salută 
activitatea ministrului pentru politici 
familiale și sociale, doamna Fatma Șahin, 
pentru reformele ambițioase pe care le-a 
inițiat în aceste domenii;

Or. fr

Amendamentul 208
Marusya Lyubcheva
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; Solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul pentru 
politici familiale și sociale de a crește 
sancțiunile pentru căsătoriile timpurii 
forțate, fenomen care trebuie eradicat; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al participării femeilor la forța de 
muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să 
adopte măsuri adecvate pentru a promova 
un rol mai important al femeilor în 
structura economică și politică a Turciei;

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; solicită
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul familiei și
politicilor sociale de a crește sancțiunile 
pentru căsătoriile timpurii forțate, fenomen 
care trebuie eradicat; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la nivelul scăzut al 
participării femeilor la forța de muncă, în 
politică și în conducerea administrației și 
încurajează guvernul să adopte măsuri 
adecvate pentru a promova un rol mai 
important al femeilor în structura 
economică și politică a Turciei; solicită 
depunerea mai multor eforturi pentru a 
promova educația și formarea 
profesională a fetelor și a femeilor în ceea 
ce privește perspectivele lor pentru o 
participare egală la procesele sociale, 
economice și politice ale țării; 

Or. bg

Amendamentul 209
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 

15. își exprimă susținerea pentru baza de 
date privind violența împotriva femeilor, 
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pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; Solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul pentru 
politici familiale și sociale de a crește 
sancțiunile pentru căsătoriile timpurii 
forțate, fenomen care trebuie eradicat; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al participării femeilor la forța de 
muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să 
adopte măsuri adecvate pentru a promova 
un rol mai important al femeilor în 
structura economică și politică a Turciei;

pregătită în prezent de către Ministerul 
Familiei și Politicilor Sociale; solicită 
completarea legislației existente privind 
înființarea de adăposturi pentru femeile 
care sunt victime ale violenței în familie, 
cu mecanisme adecvate de monitorizare în 
cazul în care municipalitățile nu reușesc să 
stabilească astfel de adăposturi; sprijină 
eforturile depuse de ministrul familiei și
politicilor sociale de a crește sancțiunile 
pentru căsătoriile timpurii forțate, fenomen 
care trebuie eradicat; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la nivelul scăzut al 
participării femeilor la forța de muncă, în 
politică și în conducerea administrației și 
încurajează guvernul să adopte măsuri 
adecvate pentru a promova un rol mai 
important al femeilor în structura 
economică și politică a Turciei; își exprimă 
îngrijorarea în special cu privire la 
nivelul foarte scăzut al participării 
femeilor în politica locală și invită toate 
partidele politice să numească mai multe 
femei drept candidați pentru alegerile 
locale din 2014; salută abordarea care ia 
în considerare dimensiunea de gen 
adoptată în cadrul celui de Al 10-lea plan 
de dezvoltare (2014-2018);

Or. en

Amendamentul 210
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța necesității ca 
Turcia să își păstreze angajamentul față 
de drepturile femeilor și față de egalitatea 
de gen; evidențiază faptul că acest 
angajament ar trebui să se bazeze pe o 
înțelegere care să recunoască și să 
respecte femeile ca persoane și nu doar ca 
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membri ai unei familii;

Or. en

Amendamentul 211
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează guvernul să stabilească o 
politică națională a educației coerentă și
consolidată în colaborare cu toate părțile 
interesate; evidențiază, având în vedere 
cele de mai sus, faptul că ar trebui 
asigurată libertatea de stabilire, în cadrul 
căreia niciun interlocutor din cadrul 
sistemului educațional, inclusiv entitățile 
private, să nu fie exclus din procesul 
decizional;

Or. en

Amendamentul 212
Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Turcia să acorde o atenție 
deosebită actualizării și modernizării 
sistemului educațional la toate nivelurile 
prin creșterea cheltuielilor cu educația și 
cercetarea; consideră că este deosebit de 
important să existe o predare obiectivă a 
istoriei, într-un mod care să nu 
accentueze pasiunile naționaliste, ci să 
ajute elevii să realizeze beneficiile 
cooperării și coexistența diferitelor 
popoare, grupuri etnice și religii în 
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regiune; 

Or. el

Amendamentul 213
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă;
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă;

Or. nl

Amendamentul 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează guvernul să elaboreze 
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reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

reforme orientate spre promovarea
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă;

Or. de

Amendamentul 215
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și 
a opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

16. sprijină ferm inițiativele guvernului de 
a pune capăt activităților organizației 
teroriste PKK; încurajează guvernul să 
continue să înregistreze progrese în ceea 
ce privește promovarea intereselor sociale, 
culturale și economice ale persoanelor de 
origine kurdă, pe baza unei consultări 
adecvate a tuturor părților interesate; invită 
opoziția să sprijine activ negocierile și 
reformele ca un pas important pentru 
întreaga societate turcă; solicită 
autorităților turce și Comisiei Europene să 
coopereze strâns pentru a evalua 
programele din cadrul IPA care ar putea fi 
folosite pentru a promova dezvoltarea 
durabilă în sud-est, în cadrul negocierilor 
privind capitolul 22;

Or. en
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Amendamentul 216
Metin Kazak

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

16. sprijină ferm inițiativa guvernului care 
are ca scop încetarea atacurilor teroriste 
armate și a activităților organizației 
teroriste PKK; încurajează guvernul să 
elaboreze reforme orientate spre 
promovarea drepturilor sociale, culturale și 
economice ale comunității kurde, pe baza 
unei consultări adecvate a părților 
interesate și a opoziției; invită opoziția să 
sprijine activ negocierile și reformele ca un 
pas important pentru întreaga societate 
turcă; solicită autorităților turce și Comisiei 
Europene să coopereze strâns pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind capitolul 22;

Or. en

Amendamentul 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 

16. sprijină inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; solicită guvernului să pună în 
aplicare reformele necesare orientate spre 
promovarea drepturilor sociale, culturale și 
economice ale comunității kurde, pe baza 
unei consultări adecvate a părților 
interesate și a opoziției; invită opoziția să 
sprijine activ negocierile și reformele ca un 
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important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

pas important pentru întreaga societate 
turcă;

Or. fr

Amendamentul 218
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției și să faciliteze o deschidere reală 
spre revendicările drepturilor de bază în 
cadrul procesului constituțional în care 
toți cetățenii și drepturile lor să fie 
recunoscute pe deplin; invită toate 
partidele politice să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
numărul mare de cauze lansate împotriva 
scriitorilor și jurnaliștilor care scriu 
despre problema kurdă și despre arestarea 
mai multor politicieni kurzi, primari și 
membri ai consiliilor municipale, 
sindicaliști, avocați, protestatari și 
apărători ai drepturilor omului în 
legătură cu procesul KCK; solicită 
autorităților turce să coopereze strâns cu 
Comisia Europeană pentru a evalua 
programele din cadrul IPA care ar putea fi 
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folosite pentru a promova dezvoltarea 
durabilă în sud-est, în cadrul negocierilor 
privind capitolul 22;

Or. en

Amendamentul 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
partidelor de opoziție; salută deschiderea 
guvernului și promisiunea privind 
autorizarea învățământului în limba 
maternă în școlile private; totuși, este de 
părere că învățământul în limba maternă 
ține de serviciul public al educației; salută 
promisiunea privind autorizarea 
schimbării numelui satelor și provinciilor 
și solicită ca populația să fie implicată 
îndeaproape în decizia de schimbare a 
numelui; invită diversele partide de 
opoziție să sprijine activ negocierile și 
reformele ca un pas important pentru 
întreaga societate turcă; solicită 
autorităților turce să coopereze strâns cu 
Comisia Europeană pentru a evalua 
programele din cadrul IPA care ar putea fi 
folosite pentru a promova dezvoltarea 
durabilă în sud-est, în cadrul negocierilor 
privind capitolul 22;

Or. fr
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Amendamentul 220
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită tuturor forțelor politice să asigure 
o platformă politică adecvată și să dezbată 
în mod constructiv problema kurdă și să 
faciliteze o deschidere reală spre 
revendicările drepturilor de bază în care 
toți cetățenii să fie recunoscuți pe deplin;
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind capitolul 22;

Or. en

Amendamentul 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK și cu alți reprezentanți kurzi; 



AM\1015246RO.doc 17/81 PE526.339v01-00

RO

reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

încurajează guvernul să elaboreze reforme 
orientate spre promovarea drepturilor 
sociale, culturale și economice ale 
comunității kurde, pe baza unei consultări 
adecvate a părților interesate și a opoziției; 
invită opoziția să sprijine activ negocierile 
și reformele ca un pas important pentru 
întreaga societate turcă; solicită 
autorităților turce să coopereze strâns cu 
Comisia Europeană pentru a evalua 
programele din cadrul IPA care ar putea fi 
folosite pentru a promova dezvoltarea 
durabilă în sud-est, în cadrul negocierilor 
privind capitolul 22;

Or. en

Amendamentul 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează Guvernul să elaboreze 
reforme orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind Capitolul 22;

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a 
depune eforturi pentru o soluționare a 
problemei kurde, pe baza negocierilor cu 
PKK; încurajează guvernul să elaboreze 
reforme reale orientate spre promovarea 
drepturilor sociale, culturale și economice 
ale comunității kurde, pe baza unei 
consultări adecvate a părților interesate și a 
opoziției; invită opoziția să sprijine activ 
negocierile și reformele ca un pas 
important pentru întreaga societate turcă; 
solicită autorităților turce să coopereze 
strâns cu Comisia Europeană pentru a 
evalua programele din cadrul IPA care ar 
putea fi folosite pentru a promova 
dezvoltarea durabilă în sud-est, în cadrul 
negocierilor privind capitolul 22;

Or. it
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Amendamentul 223
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută și așteaptă punerea în aplicare 
rapidă a Declarației guvernului turc 
privind redeschiderea unei școli destinate 
minorității elene de pe insula Gökçeada 
(Imbros), care constituie un pas pozitiv 
spre conservarea caracterului bicultural 
al insulelor turce Gökçeada (Imbros) și 
Bozcaada (Tenedos), în conformitate cu 
Rezoluția 1625 a Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei; ia act, de 
asemenea, de necesitatea unor măsuri 
suplimentare în vederea abordării 
problemelor cu care se confruntă membrii 
minorității elene, în special cu privire la 
drepturile de proprietate; 

Or. el

Amendamentul 224
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută redeschiderea unei școli 
destinate minorității elene de pe insula 
Gökçeada (Imbros), care constituie un 
pas pozitiv spre conservarea caracterului 
bicultural al insulelor Gökçeada (Imbros) 
și Bozcaada (Tenedos), în conformitate cu 
Rezoluția 1625 (2008) a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei; 
invită în această privință autoritățile 
turce, având în vedere numărul tot mai 
scăzut de membri ai comunității, să 
încurajeze și să faciliteze accesul 
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familiilor minoritare expatriate care 
doresc să revină pe insulă; ia act, de 
asemenea, de necesitatea unor măsuri 
suplimentare în vederea abordării 
problemelor cu care se confruntă membrii 
minorității elene, în special cu privire la 
drepturile de proprietate;

Or. en

Amendamentul 225
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. ia act de faptul că sunt raportate în 
continuare probleme întâmpinate de 
resortisanții UE în ceea ce privește 
moștenirea și înregistrarea proprietăților; 
invită Turcia să pună capăt politicilor și 
practicilor discriminatorii în această 
privință și să își alinieze legislația și 
practica cu CEDO și cu jurisprudența 
CEDO;

Or. en

Amendamentul 226
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. își exprimă regretul cu privire la 
transformarea în moschei a Muzeului 
Sfânta Sofia din Trabzon și a Muzeului 
Sfânta Sofia din Isnik, precum și cu 
privire la declarațiile făcute de politicienii 
turci cu privire la planuri viitoare legate 
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de alte decizii similare în ceea ce privește 
monumentele creștine de importanță 
istorică, simbolică și culturală 
recunoscută;

Or. en

Amendamentul 227
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a 
rezolva problema muncii nedeclarate, 
pentru a extinde aria de acoperire a 
mecanismelor de protecție socială și pentru 
a crește rata de ocupare în rândul femeilor 
și persoanelor cu dizabilități;

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea grupurilor de interes economic 
și social este importantă pentru 
dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina obstacolele din calea funcționării 
eficiente a sindicatelor în conformitate cu 
interesele economiei și ale întregii 
societăți, pentru a rezolva problema muncii 
nedeclarate, pentru a extinde aria de 
acoperire a mecanismelor de protecție 
socială și pentru a crește rata de ocupare în 
rândul femeilor și al persoanelor cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 228
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
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pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu dizabilități;

pentru dezvoltarea unei societăți 
democratice și pot crește bunăstarea 
populației; subliniază importanța unor 
progrese și mai mari în domeniul politicilor 
sociale și al ocupării forței de muncă, în 
special pentru a elimina toate obstacolele 
din calea activităților sindicatelor libere, 
pentru a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu handicap;

Or. de

Amendamentul 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu dizabilități;

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu handicap; ia act de 
punerea în aplicare progresivă a Legilor 
nr. 6289 și 6356 privind dreptul sindical 
în sectorul privat și public, însă se 
îngrijorează cu privire la obstacolele 
rămase în calea bunei funcționări a 
sindicatelor; își exprimă îngrijorarea în 
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special cu privire la lipsa protecției 
împotriva discriminărilor față de 
sindicaliști în întreprinderile cu mai puțin 
de 30 de salariați; solicită ca aplicarea 
legilor sindicale să se efectueze în 
conformitate cu standardele 
internaționale ale OIM pe care Turcia le-
a ratificat;

Or. fr

Amendamentul 230
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu dizabilități;

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și al
persoanelor cu handicap; subliniază 
importanța deschiderii capitolului 19 
privind politica socială și ocuparea forței 
de muncă în vederea înregistrării unor 
progrese rapide în acest domeniu; 

Or. en

Amendamentul 231
Raimon Obiols
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu dizabilități;

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și al
persoanelor cu handicap; subliniază 
importanța deschiderii capitolului 19 
privind politica socială și ocuparea forței 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
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de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu dizabilități;

de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și al 
persoanelor cu handicap; subliniază 
importanța deschiderii capitolului 19 
privind politica socială și ocuparea forței 
de muncă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și 
persoanelor cu dizabilități;

17. este de opinie că dialogul social și 
implicarea partenerilor sociali sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăți prospere; 
subliniază importanța unor progrese și mai 
mari în domeniul politicilor sociale și al 
ocupării forței de muncă, în special pentru 
a elimina toate obstacolele din calea 
funcționării eficiente a sindicatelor, pentru 
a stabili o strategie națională privind 
ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva 
problema muncii nedeclarate, pentru a 
extinde aria de acoperire a mecanismelor 
de protecție socială și pentru a crește rata 
de ocupare în rândul femeilor și al
persoanelor cu handicap; invită, prin 
urmare, Turcia să își exprime acordul cu 
privire la deschiderea capitolului 19;

Or. en

Amendamentul 234
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. ia act de faptul că sunt raportate în 
continuare problemele întâmpinate de 
resortisanții UE în ceea ce privește 
moștenirea și înregistrarea proprietăților; 
invită Turcia să pună capăt politicilor și 
practicilor discriminatorii în această 
privință și să își alinieze legislația și 
practica cu CEDO;

Or. en

Amendamentul 235
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la misiunea și conținutul care ar 
putea necesita eforturi de reformă în
Turcia în ceea ce privește protejarea
libertăților fundamentale și Kurdistanul,
întrucât recenta criză, precum și 
scandalul de corupție moștenit care a 
zguduit opinia publică internă și 
internațională și indoislamismul distrug 
ceea ce mult timp a fost considerat ceva 
natural, viitoarele alegeri punând Turcia
într-o perioadă lungă de controverse
intense;

Or. el

Amendamentul 236
Alojz Peterle

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. ia act de preocupările opiniei publice 
turce cu privire la incapacitatea Curții de 
Conturi de a audita multe instituții de stat 
din cauza lipsei aplicării legii necesare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. ia act de faptul că în domeniul 
drepturilor muncii și al drepturilor 
sindicale s-au înregistrat progrese 
limitate; își exprimă regretul cu privire la 
faptul că legislația privind drepturile 
sindicale nu este încă în conformitate cu 
standardele UE și OIM, precum și cu 
privire la faptul că acțiunile colective 
întreprinse de sindicate suferă numeroase 
restricții; invită Turcia să depună în 
continuare eforturi pentru elaborarea 
unei noi legislații în acest domeniu, 
pentru a garanta conformitatea acesteia 
cu acquis-ul UE și convențiile OIM;

Or. en

Amendamentul 238
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită Turcia să își alinieze cadrul 
legislativ în domeniul circulației 
capitalurilor și al plăților cu acquis-ul, 
inclusiv prin liberalizarea treptată a 
achizițiilor de bunuri imobile de către 
cetățenii UE și să elimine discriminarea 
în rândul lor;

Or. en

Amendamentul 239
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Construirea unor relații de bună vecinătate Eșecul nr. 3 al Turciei: construirea unor 
relații de bună vecinătate

Or. nl

Amendamentul 240
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. ia act de eforturile continui ale Turciei 
și Greciei de a-și îmbunătăți relațiile 
bilaterale, inclusiv prin întruniri bilaterale; 
consideră regretabil, însă, faptul că 
amenințarea de casus beli făcută de TGNA 
la adresa Greciei nu a fost retrasă;

18. ia act de eforturile continue ale Turciei 
și Greciei de a-și îmbunătăți relațiile 
bilaterale, inclusiv prin întruniri bilaterale; 
consideră regretabil, însă, faptul că 
amenințarea de casus beli făcută de TGNA 
la adresa Greciei nu a fost retrasă; 
îndeamnă Guvernul Turciei să pună 
capăt încălcărilor repetate ale spațiului 
aerian și ale apelor teritoriale elene, 
precum și zborurilor aeronavelor militare 
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turcești deasupra insulelor elene; invită 
guvernul turc să respecte dreptul 
internațional, abținându-se de la acțiuni 
precum activități de explorare în larg în 
zone care fac parte din platforma 
continentală sau din alte zone maritime 
ale statelor membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 241
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. ia act de eforturile continui ale Turciei 
și Greciei de a-și îmbunătăți relațiile 
bilaterale, inclusiv prin întruniri bilaterale; 
consideră regretabil, însă, faptul că 
amenințarea de casus beli făcută de TGNA 
la adresa Greciei nu a fost retrasă;

18. ia act de eforturile continui ale Turciei 
și Greciei de a-și îmbunătăți relațiile 
bilaterale, inclusiv prin întruniri bilaterale; 
consideră regretabil, însă, faptul că 
amenințarea de casus beli făcută de TGNA 
la adresa Greciei nu a fost retrasă, iar 
spațiile aerian și maritim grecești sunt în 
continuare încălcate;

Or. el

Amendamentul 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. ia act de eforturile continui ale Turciei 
și Greciei de a-și îmbunătăți relațiile 
bilaterale, inclusiv prin întruniri bilaterale; 
consideră regretabil, însă, faptul că 
amenințarea de casus beli făcută de TGNA 
la adresa Greciei nu a fost retrasă;

18. ia act de eforturile continui ale Turciei 
și Greciei de a-și îmbunătăți relațiile 
bilaterale, inclusiv prin întruniri bilaterale; 
consideră inacceptabil, însă, faptul că 
amenințarea de casus beli făcută de TGNA 
la adresa Greciei nu a fost retrasă;
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Or. de

Amendamentul 243
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută legăturile din ce în ce mai 
prietenoase dintre Turcia și Guvernul 
Regional al Kurdistanului din Irak, în 
special în ceea ce privește cooperarea lor 
în domeniul surselor de energie și al 
construcției de conducte de petrol 
suplimentare; constată cu satisfacție că 
acest fapt va sprijini dezvoltarea 
economică a Regiunii Autonome 
Kurdistan din Irak; subliniază 
simbolismul pozitiv pe care îl pot aduce 
aceste legături pentru destinderea 
tensiunilor interne din Turcia;

Or. en

Amendamentul 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită guvernul turc să se abțină de 
la acțiuni precum activități de explorare 
în larg în zone care fac parte din 
platforma continentală sau din alte zone 
maritime ale statelor membre ale UE, care 
afectează relațiile de bună vecinătate și 
care nu sunt în conformitate cu dreptul 
internațional și cu principiul soluționării 
pașnice a diferendelor;
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Or. en

Amendamentul 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. încurajează evitarea oricărei 
amenințări, surse de fricțiune sau acțiuni 
susceptibile de a aduce atingere relațiilor 
de bună vecinătate și soluționării pe cale 
pașnică a diferendelor; subliniază toate 
drepturile suverane ale statelor membre 
ale UE care cuprind, printre altele, 
dreptul de a încheia acorduri bilaterale în 
conformitate cu acquis-ul UE și cu 
dreptul internațional, inclusiv cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării;

Or. en

Amendamentul 246
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută reluarea activității comisiei 
mixte privind problemele nerezolvate 
dintre Bulgaria și Turcia și solicită 
continuarea eforturilor pentru a soluționa 
problema drepturilor de proprietate ale 
refugiaților bulgari din Tracia, în 
conformitate cu recomandările 
Parlamentului European, reflectate în 
rezoluțiile privind rapoartele referitoare la 
progresele realizate de Turcia, în 20071 și 
20112;
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__________________
1 Rezoluția Parlamentului European din 
21 mai 2008 referitoare la progresele 
înregistrate de Turcia în 2007, 
JO C 279 E, 19.11.2009
2 Rezoluția Parlamentului European din 
29 martie 2012 referitoare la raportul pe 
2011 cu privire la progresele înregistrate 
de Turcia, JO C 257 E, 6.9.2013

Or. bg

Amendamentul 247
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS) și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 248
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS) și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 249
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS) și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru;

19. reiterează faptul că Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS) a fost semnată de UE, de 
statele sale membre și de toate țările 
candidate și că aceasta face parte din 
acquis-ul Uniunii; invită Guvernul 
Turciei să semneze și să ratifice fără 
întârziere UNCLOS și reamintește 
legitimitatea deplină a zonei economice 
exclusive a Republicii Cipru;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS) și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru;

19. invită Guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS), care face parte din acquis-ul 
Uniunii, și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru; invită Turcia să respecte 
drepturile suverane ale statelor membre 
ale UE care cuprind, printre altele, 
dreptul de a semna acorduri bilaterale și 
de a explora și exploata resursele naturale 
proprii în conformitate cu acquis-ul UE și 
cu dreptul internațional, inclusiv 
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Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării; subliniază, de asemenea, 
nevoia de a respecta suveranitatea statelor 
membre asupra mării lor teritoriale; își 
exprimă regretul cu privire la încălcările 
continue de către Turcia ale suveranității, 
integrității teritoriale și jurisdicțiilor în 
cadrul zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, prin emiterea de 
declarații care se opun operațiunilor de 
foraj derulate de Republica Cipru și prin 
amenințarea cu represalii împotriva 
societăților care participă la explorarea 
cipriotă;

Or. en

Amendamentul 251
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS) și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru;

19. invită Guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS), care face parte din acquis-ul 
Uniunii, și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru; își exprimă profunda 
preocupare cu privire la amenințările 
publice turce la adresa Republicii Cipru și 
îndeamnă Turcia să evite utilizarea 
oricărui tip de amenințări și cauze de 
fricțiune și să se abțină de la încălcarea 
drepturilor suverane ale Republicii Cipru 
în apele sale teritoriale, în zona sa 
economică exclusivă și în spațiul său 
aerian;

Or. en
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Amendamentul 252
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite privind dreptul mării
(UNCLOS) și reamintește legitimitatea 
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru;

19. invită Guvernul Turciei să semneze și 
să ratifice fără întârziere Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării
(UNCLOS), care face parte din acquis-ul 
european, și reamintește legitimitatea
deplină a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru;

Or. el

Amendamentul 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Turciei să pună capăt 
acțiunilor de subminare a eforturilor și 
inițiativelor juridice ale Republicii Cipru 
și ale societăților străine care forează în
zona economică exclusivă a Republicii 
Cipru, în scopul explorării zăcămintelor 
de gaze și de petrol; solicită Turciei să 
pună capăt încălcării acquis-ului Uniunii 
și a dreptului internațional al mării, acest 
lucru constituind un element 
indispensabil al negocierilor sale de 
aderare cu UE și, așadar, să respecte 
normele și caracterul juridic și politic ale 
unui stat candidat, care ar trebui să 
respecte pe deplin drepturile suverane ale 
tuturor statelor membre, astfel cum sunt 
prevăzute în tratate;

Or. en
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Amendamentul 254
Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază necesitatea, în contextul 
unor relații de bună vecinătate și pe 
fondul crizei economice din Grecia, de a 
lansa inițiativa Turciei, reducerea 
reciprocă a echipamentului militar 
costisitor astfel încât să se economisească 
resursele sociale necesare pentru a 
aborda reducerea sărăciei cauzate de 
șomaj și consolidarea mai largă a 
straturilor economice slabe;

Or. el

Amendamentul 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită guvernului turc să se abțină 
de la orice amenințare și/sau acțiune 
împotriva drepturilor suverane și a 
jurisdicțiilor Republicii Cipru în apele 
sale teritoriale și în zona sa economică 
exclusivă;

Or. en

Amendamentul 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a 
UE pentru a promova un climat pozitiv 
care să conducă la soluționarea cu succes 
a negocierilor în curs în vederea 
reunificării și pentru a permite ciprioților 
turci să efectueze schimburi comerciale 
într-un mod legal, unanim acceptabil; ia 
act de propunerile transmise de guvernul 
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni;

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; solicită Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă și emiterea unei 
declarații comune, care să clarifice 
principiile procesului de negociere sub 
auspiciile Secretarului General al ONU și 
în conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU și cu valorile și principiile pe 
care este fondată UE; solicită Turciei să 
înceapă imediat să își retragă forțele din 
Cipru și să transfere către ONU portul 
Famagusta, actualmente închis, în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; ia act de 
propunerile transmise de Guvernul 
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni; regretă, totodată, faptul că 
Turcia a respins propunerea Guvernului 
Republicii Cipru din 2010 de a deschide, 
printre altele, portul Famagusta sub egida 
Uniunii Europene, lucru care ar permite 
realizarea de schimburi comerciale între 
UE și ciprioții turci prin intermediul 
portului Famagusta;

Or. en

Amendamentul 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile din punctul de vedere 
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comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și 
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, 
actualmente închis, în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită Republica 
Cipru să deschidă portul Famagusta sub 
supravegherea vamală a UE pentru a 
promova un climat pozitiv care să conducă 
la soluționarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării și pentru a 
permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil; ia act de propunerile 
transmise de guvernul Ciprului vizând 
abordarea acestor chestiuni;

al parametrilor de bizonalitate, 
bicomunalitate și egalitate politică stabiliți 
de ONU pentru ambele comunități; solicită
Turciei să continue să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Republicii Cipru să 
permită adoptarea Regulamentului 
privind comerțul direct, care ar permite 
ciprioților turci să efectueze schimburi 
comerciale directe cu UE într-un mod 
unanim acceptabil, și să promoveze un 
climat pozitiv care să conducă la 
soluționarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării;

Or. en

Amendamentul 258
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; cere Turciei să sprijine activ
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, 
actualmente închis, în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită Republica Cipru

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile din punctul de vedere 
al parametrilor de bizonalitate, 
bicomunalitate și egalitate politică stabiliți 
de ONU pentru ambele comunități; solicită
Turciei să continue să sprijine negocierile 
pentru o soluționare echitabilă, globală și 
viabilă sub auspiciile Secretarului General 
al ONU și în conformitate cu rezoluțiile 
relevante ale CSONU; îndeamnă toate 
părțile să își asume angajamentul de a 
purta negocieri în vederea facilitării 
liberei circulații a mărfurilor, serviciilor, 
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să deschidă portul Famagusta sub 
supravegherea vamală a UE pentru a 
promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea 
reunificării și pentru a permite ciprioților 
turci să efectueze schimburi comerciale 
într-un mod legal, unanim acceptabil; ia 
act de propunerile transmise de guvernul 
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni;

capitalurilor, persoanelor și a soluționării 
problemelor legate de proprietate din 
Cipru; solicită Turciei să înceapă să își
retragă forțele din Cipru și să transfere 
Varosha1 către ONU în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită Republica Cipru
să aprobe adoptarea Regulamentului 
privind comerțul direct2, care să le 
permită ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale directe cu UE într-
un mod unanim acceptabil, și să 
promoveze un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea 
reunificării; 

__________________
1 Există o eroare de fapt – Rezoluția 550 a 
ONU solicită Turciei să înceapă să își 
retragă forțele din Varosha, care 
reprezintă un sfert din orașul Famagusta. 
În acest caz, Famagusta poate fi, de 
asemenea, interpretat greșit ca 
reprezentând întregul district. 
2 În 2004, CE a propus un acord de liber 
schimb cu Ciprul de Nord, însă a rămas 
de atunci blocat în Consiliu (deși Tratatul 
de la Lisabona a intrat în vigoare).

Or. en

Amendamentul 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile, democratice și viabile pentru 
ambele comunități, în conformitate cu 
Protocolul nr. 10 și cu valorile și 
principiile pe care este fondată UE; 
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Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil; ia act de 
propunerile transmise de guvernul Ciprului 
vizând abordarea acestor chestiuni;

solicită Turciei să sprijine activ negocierile 
pentru o soluționare echitabilă, globală și 
viabilă sub auspiciile Secretarului General 
al ONU și ale sprijinului pozitiv și catalitic 
din partea UE, astfel încât valorile și 
principiile democratice să fie pe deplin 
respectate și consacrate, și în conformitate 
cu rezoluțiile relevante ale CSONU; 
solicită Turciei să înceapă imediat să își
retragă forțele din Cipru și să transfere
către locuitorii săi legitimi și către ONU 
orașul Famagusta, actualmente închis, în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU, 
facilitând astfel eforturile către adoptarea 
unei soluții globale; invită în paralel
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a le permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale directe
într-un mod legal, unanim acceptabil, în 
conformitate cu dreptul internațional și 
cu acquis-ul Uniunii și cu respectarea 
deplină a drepturilor suverane ale 
Republicii Cipru, stat membru al UE, 
astfel cum este prevăzut în Protocolul 
nr. 10 și în tratate; ia act de propunerile 
transmise de Guvernul Ciprului vizând 
abordarea acestor chestiuni;

Or. en

Amendamentul 260
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții
globale, echitabile și viabile pentru ambele 
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comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a
UE pentru a promova un climat pozitiv 
care să conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil; ia act de 
propunerile transmise de guvernul Ciprului 
vizând abordarea acestor chestiuni;

comunități și încurajează liderii celor 
două comunități să ajungă la un consens 
cu privire la declarațiile comune 
prevăzute; solicită Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu dreptul internațional și cu 
rezoluțiile relevante ale CSONU; solicită 
Turciei să înceapă imediat să își retragă 
forțele din Cipru și să transfere către ONU 
portul Famagusta, actualmente închis, în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; 
reamintește propunerea Republicii Cipru 
de a deschide în paralel portul Famagusta 
sub auspiciile UE pentru a promova un 
climat pozitiv care să conducă la
soluționarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării și pentru a 
permite ambelor comunități să efectueze 
schimburi comerciale directe într-un mod 
legal, unanim acceptabil; ia act de 
propunerile transmise de Guvernul
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni;

Or. en

Amendamentul 261
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele
comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile, care să recunoască 
preocupările și interesele ambelor
comunități; solicită Turciei și Greciei să 
sprijine activ negocierile pentru o 
soluționare echitabilă, globală și viabilă 
sub auspiciile Secretarului General al ONU 
și în conformitate cu rezoluțiile relevante 
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retragă forțele din Cipru și să transfere
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU;
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil; ia act de 
propunerile transmise de guvernul Ciprului 
vizând abordarea acestor chestiuni;

ale CSONU; solicită Turciei, ca măsuri de 
consolidare a încrederii, să înceapă să își
retragă forțele din Cipru și să realizeze 
progrese în ceea ce privește transferul
către ONU a portului Famagusta, 
actualmente închis, în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU și invită Republica 
Cipru, în ceea ce o privește, să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE și să permită funcționarea 
aeroportului Ercan ca aeroport 
internațional, având codurile listate și 
recunoscute de IATA și de OACI, pentru a 
promova un climat pozitiv care să conducă 
la soluționarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării și pentru a 
permite adoptarea Regulamentului 
privind comerțul direct care să le permită
ciprioților turci să efectueze schimburi 
comerciale directe într-un mod legal, 
unanim acceptabil; ia act de propunerile 
transmise de Guvernul Ciprului vizând 
abordarea unora dintre aceste chestiuni;

Or. en

Amendamentul 262
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; solicită Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să își
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
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închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil; ia act de
propunerile transmise de guvernul Ciprului 
vizând abordarea acestor chestiuni;

închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a le permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale directe
într-un mod legal, unanim acceptabil; 
salută propunerile transmise de Guvernul
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni; salută, în plus, semnele de 
cooperare din partea ambelor părți;

Or. en

Amendamentul 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; cere Turciei să sprijine activ
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil; ia act de 

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; sprijină eforturile de relansare 
a negocierilor pentru o soluționare 
echitabilă, globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să își
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale directe
într-un mod legal, unanim acceptabil; ia act 
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propunerile transmise de guvernul Ciprului 
vizând abordarea acestor chestiuni;

de propunerile transmise de Guvernul
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni;

Or. fr

Amendamentul 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil; ia act de 
propunerile transmise de guvernul Ciprului 
vizând abordarea acestor chestiuni;

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; solicită Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să își
retragă complet forțele din Cipru și să 
transfere către ONU portul Famagusta, 
actualmente închis, în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită Republica Cipru 
să deschidă portul Famagusta sub 
supravegherea vamală a UE pentru a 
promova un climat pozitiv care să conducă 
la soluționarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării și pentru a 
permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale directe într-un mod 
legal, unanim acceptabil; ia act de 
propunerile transmise de Guvernul 
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni;

Or. de

Amendamentul 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; cere Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și
retragă forțele din Cipru și să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluția 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil; ia act de 
propunerile transmise de guvernul Ciprului 
vizând abordarea acestor chestiuni;

20. își reiterează sprijinul ferm față de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții 
echitabile și viabile pentru ambele 
comunități; solicită Turciei să sprijine activ 
negocierile pentru o soluționare echitabilă, 
globală și viabilă sub auspiciile 
Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
CSONU și cu valorile și principiile pe 
care este fondată UE; solicită Turciei să 
înceapă imediat să își retragă forțele din 
Cipru și să transfere către ONU portul 
Famagusta, actualmente închis, în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
conducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și pentru a le permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale directe
într-un mod legal, unanim acceptabil; ia act 
de propunerile transmise de Guvernul
Ciprului vizând abordarea acestor 
chestiuni;

Or. en

Amendamentul 266
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că Turcia a invadat Cipru 
în 1974 și, de atunci, ocupă partea de 
nord a insulei; subliniază faptul că Turcia 
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nu recunoaște Cipru și, prin urmare, o 
parte din UE;

Or. nl

Amendamentul 267
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. salută declarația comună a 
primarului Alexis Galanos și a primarului 
Oktay Kayalp din 10 decembrie 2013 în 
care își exprimă sprijinul ferm în vederea 
unui oraș Famagusta reunit;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Turcia să renunțe la o nouă 
colonizare a insulei cu cetățeni turci, 
deoarece acest lucru ar continua să 
modifice echilibrul demografic și să 
reducă loialitatea cetățenilor săi față de 
un viitor stat comun bazat pe un trecut 
comun;

Or. en

Amendamentul 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită guvernului turc să își 
îndeplinească integral obligațiile juridice 
ce derivă din acquis-ul Uniunii, în special 
din declarația Comunității Europene și a 
statelor sale membre din 
21 septembrie 2005;

Or. en

Amendamentul 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și încurajează Turcia să-i
permită Comitetului accesul la arhivele 
relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită activității desfășurate de Comisia 
pentru persoane dispărute;

21. ia act de decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și invită Turcia să îi
permită comisiei accesul deplin la arhivele 
relevante și la zone militare pentru 
exhumare, precum și să adopte toate 
măsurile necesare, în conformitate cu 
constatările CEDO, privind problema 
umanitară a persoanelor dispărute; 
solicită să se acorde o atenție deosebită 
activității desfășurate de Comisia pentru 
persoane dispărute și invită Turcia să 
acorde sprijin pentru accelerarea 
procedurilor;

Or. en

Amendamentul 271
Graham Watson
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și încurajează Turcia să-i 
permită Comitetului accesul la arhivele 
relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită activității desfășurate de Comisia 
pentru persoane dispărute;

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la zonele militare din partea de nord a 
Ciprului și încurajează, în plus, Turcia să 
continue să sprijine intens activitatea 
comisiei, de exemplu, permițându-i
accesul la arhivele relevante și la zone 
militare pentru exhumare; solicită să se 
acorde o atenție deosebită activității 
desfășurate de Comisia pentru persoane 
dispărute;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și încurajează Turcia să-i
permită Comitetului accesul la arhivele 
relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită activității desfășurate de Comisia 
pentru persoane dispărute;

21. ia act de decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și invită Turcia să îi
permită comisiei accesul deplin la toate
arhivele relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită și respect activității desfășurate 
de Comisia pentru persoane dispărute;

Or. en

Amendamentul 273
Willy Meyer
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și încurajează Turcia să-i
permită Comitetului accesul la arhivele 
relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită activității desfășurate de Comisia 
pentru persoane dispărute;

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită din zona 
ocupată a Ciprului și invită Turcia să îi
permită comisiei accesul deplin la toate 
arhivele relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită activității desfășurate de Comisia 
pentru persoane dispărute;

Or. en

Amendamentul 274
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și încurajează Turcia să-i
permită Comitetului accesul la arhivele 
relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită activității desfășurate de Comisia 
pentru persoane dispărute;

21. salută decizia Turciei de a permite 
Comisiei pentru persoane dispărute accesul 
la o zonă militară împrejmuită în partea de 
nord a Ciprului și încurajează ambele părți
să îi permită comisiei accesul la arhivele 
relevante și la zone militare pentru 
exhumare; solicită să se acorde o atenție 
deosebită activității desfășurate de Comisia 
pentru persoane dispărute;

Or. en

Amendamentul 275
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. regretă politica de soluționare 
adoptată de Turcia și solicită Turciei să 
renunțe la o nouă colonizare a Ciprului 
cu cetățeni turci, o astfel de inițiativă 
contravenind Convenției de la Geneva și 
principiilor dreptului internațional, 
modificând echilibrul demografic de pe 
insulă și împiedicând găsirea unei soluții 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 276
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Turciei să pună capăt 
actualei colonizări ilegale și să renunțe la 
orice nouă colonizare ilegală viitoare a 
insulei cu cetățeni turci, deoarece acest 
lucru ar continua să deterioreze 
distorsiunea demografică și loialitatea 
cetățenilor din insulă; invită Turcia să 
abordeze această problemă în 
conformitate cu Convenția de la Geneva 
și cu principiile dreptului internațional;

Or. en

Amendamentul 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Turcia să abordeze chestiunea 
stabilirii cetățenilor turci (coloniști) pe 
insulă în conformitate cu Convenția de la 
Geneva și cu principiile dreptului 
internațional; 

Or. en

Amendamentul 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. îndeamnă Turcia să garanteze că 
drepturile tuturor persoanelor strămutate 
din Cipru sunt respectate, inclusiv cele ale 
minorităților religioase, cărora ar trebui 
să li se permită să își exercite în mod liber 
drepturile religioase;

Or. en

Amendamentul 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. îndeamnă Turcia să ia măsuri 
concrete pentru a pune capăt distrugerii 
siturilor care fac parte din patrimoniul 
cultural și religios din zona de nord a 
Ciprului, salvând astfel o parte valoroasă 
a civilizației europene și mondiale;

Or. en
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Amendamentul 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de 
securitate în Mediterana de Est și solicită 
Turciei să permită desfășurarea 
dialogului politic dintre UE și NATO prin 
renunțarea la veto-ul exprimat cu privire 
la cooperarea UE-NATO cu participarea 
Ciprului și solicită, în consecință, 
Republicii Cipru să renunțe la veto-ul 
impus participării Turciei la Agenția 
Europeană de Apărare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 281
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de 
securitate în Mediterana de Est și solicită 
Turciei să permită desfășurarea 
dialogului politic dintre UE și NATO prin 
renunțarea la veto-ul exprimat cu privire 
la cooperarea UE-NATO cu participarea 
Ciprului și solicită, în consecință, 
Republicii Cipru să renunțe la veto-ul 
impus participării Turciei la Agenția 
Europeană de Apărare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 282
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la 
veto-ul exprimat cu privire la cooperarea 
UE-NATO cu participarea Ciprului și 
solicită, în consecință, Republicii Cipru să 
renunțe la veto-ul impus participării 
Turciei la Agenția Europeană de Apărare;

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est, care ar permite în 
sine consolidarea cooperării UE-NATO, 
în special în domeniul gestionării civile a 
crizelor;

Or. en

Amendamentul 283
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la 
veto-ul exprimat cu privire la cooperarea
UE-NATO cu participarea Ciprului și 
solicită, în consecință, Republicii Cipru să 
renunțe la veto-ul impus participării 
Turciei la Agenția Europeană de Apărare;

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei și 
tuturor celorlalte părți să permită 
desfășurarea dialogului politic dintre UE și 
NATO, inclusiv a cooperării UE-NATO
cu privire la problema Ciprului și solicită, 
în consecință, Republicii Cipru să renunțe 
la vetoul impus participării Turciei și să 
permită îndeplinirea angajamentelor 
Turciei față de Agenția Europeană de 
Apărare;

Or. en



AM\1015246RO.doc 53/81 PE526.339v01-00

RO

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la veto-
ul exprimat cu privire la cooperarea UE-
NATO cu participarea Ciprului și solicită, 
în consecință, Republicii Cipru să renunțe 
la veto-ul impus participării Turciei la 
Agenția Europeană de Apărare;

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la 
vetoul exprimat cu privire la cooperarea 
UE-NATO cu participarea Ciprului și 
solicită, în consecință, Republicii Cipru să 
renunțe la vetoul impus participării Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare; invită 
Turcia să se alinieze mai îndeaproape la 
orientarea externă și de securitate 
comună a Uniunii Europene; invită 
Consiliul Afaceri Externe și Înaltul 
Reprezentant să se consulte cu Turcia mai 
frecvent; 

Or. en

Amendamentul 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la veto-
ul exprimat cu privire la cooperarea UE-
NATO cu participarea Ciprului și solicită, 
în consecință, Republicii Cipru să renunțe 

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la 
vetoul exprimat cu privire la cooperarea 
UE-NATO cu participarea Ciprului și 
solicită, în consecință, Republicii Cipru să 
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la veto-ul impus participării Turciei la 
Agenția Europeană de Apărare;

renunțe la vetoul impus participării Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare; salută 
intenția Republicii Cipru de a adera la 
programul Parteneriatului pentru pace al 
NATO, care poate schimba această 
situație și îndeamnă Turcia să adopte o 
atitudine la fel de constructivă;

Or. en

Amendamentul 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est și solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la veto-
ul exprimat cu privire la cooperarea UE-
NATO cu participarea Ciprului și solicită, 
în consecință, Republicii Cipru să renunțe 
la veto-ul impus participării Turciei la 
Agenția Europeană de Apărare;

22. subliniază importanța unei abordări 
coerente și globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est; solicită Turciei să 
permită desfășurarea dialogului politic 
dintre UE și NATO prin renunțarea la 
vetoul exprimat cu privire la cooperarea 
UE-NATO cu participarea Ciprului și 
solicită, în consecință, Republicii Cipru să 
renunțe la vetoul impus participării Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare; salută 
intenția Guvernului Ciprului de a adera 
la programul Parteneriatului pentru pace 
al NATO și îndeamnă Turcia să adopte o 
atitudine la fel de constructivă;

Or. en

Amendamentul 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. îndeamnă Turcia să adopte măsuri și 
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să pună capăt dezastrului ecologic care 
are loc pe muntele Pentadaktylos ca 
urmare a carierelor nereglementate;

Or. en

Amendamentul 288
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește Turciei că hotărârea 
CEDO în cea de a patra cauză interstatală 
Cipru/Turcia nu se limitează la problema 
persoanelor dispărute; 

Or. en

Amendamentul 289
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită ca, în promovarea 
principiilor democrației și în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (2) și cu articolul 
14 alineatul (2) din TUE, ambele 
comunități cipriote să fie reprezentate în 
Parlamentul European, cu precizarea că, 
până când se va ajunge la o soluție 
globală, ciprioții turci să fie reprezentați 
de observatori, pe o bază similară 
procedurii urmate în cadrul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, iar 
acest lucru să nu aibă impact asupra 
bugetului;

Or. en
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Amendamentul 290
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă Turcia și Armenia să ajungă 
la o normalizare a relațiilor dintre ele prin 
ratificarea, fără condiții prealabile, a 
protocoalelor privind stabilirea de relații 
diplomatice, prin deschiderea frontierei și 
prin îmbunătățirea activă a relațiilor lor, 
având în vedere mai ales cooperarea 
transfrontalieră și integrarea economică;

23. îndeamnă Turcia să ajungă la o 
normalizare a relațiilor sale cu Armenia
prin ratificarea, fără condiții prealabile, a 
protocoalelor privind stabilirea de relații 
diplomatice, prin deschiderea frontierei și 
prin îmbunătățirea activă a relațiilor lor, 
având în vedere mai ales cooperarea 
transfrontalieră și recunoașterea 
genocidului armean;

Or. en

Amendamentul 291
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. având în vedere unele declarații 
iredentiste exagerate ale prim-ministrului 
Erdogan, îndeamnă autoritățile turce să 
se abțină de la o retorică provocatoare în 
ceea ce privește regiunile din țările 
învecinate care ar avea un efect 
destabilizator asupra relațiilor de bună 
vecinătate cu statele membre ale UE, 
precum și cu unele țări din Balcanii de 
Vest;

Or. bg
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Amendamentul 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită autorităților turce să 
recunoască genocidul comis împotriva 
armenilor în 1915 și 1916, care, potrivit 
cercetărilor științifice, a făcut peste 
1,5 milioane de victime;

Or. de

Amendamentul 293
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită mai multe eforturi pentru a 
dezvolta relații de bună vecinătate cu alte 
țări din Balcani și să se abțină de la poziții 
oficiale contrare valorilor europene, care 
subminează demnitatea națională sau pun 
la îndoială suveranitatea și integritatea 
teritorială a țărilor învecinate. 

Or. bg

Amendamentul 294
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită, sub auspiciile ONU, UE, în 
special sub președinția elenă, guvernele 
Turciei și Greciei și ale Republicii Cipru 
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și Ciprului de Nord să depună eforturi 
concertate în vederea soluționării 
problemei Ciprului, având în vedere că 
nesoluționarea acestei probleme are un 
efect fundamental asupra relațiilor dintre 
UE și Turcia;

Or. en

Amendamentul 295
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Progrese înregistrate în cooperarea UE-
Turcia

Eșecul nr. 4 al Turciei: progrese 
înregistrate în cooperarea UE-Turcia

Or. nl

Amendamentul 296
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Progrese înregistrate în cooperarea UE-
Turcia

Cooperarea UE-Turcia

Or. de

Amendamentul 297
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. regretă refuzul Turciei de a-și 
îndeplini obligația de a pune în aplicare 
integral și nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz are în 
continuare repercusiuni profunde asupra 
procesului de negociere;

24. regretă faptul că Turcia nu a pus în 
aplicare față de toate statele membre 
Protocolul adițional la Acordul de asociere 
CE-Turcia; reamintește că nesoluționarea 
problemei Ciprului continuă să afecteze 
relațiile dintre UE și Turcia și invită, prin 
urmare, toate părțile în cauză să depună 
eforturi concertate în vederea soluționării 
sale;

Or. en

Amendamentul 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; reamintește că acest 
refuz are în continuare repercusiuni 
profunde asupra procesului de negociere;

24. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; solicită Turciei 
ridicarea embargoului impus navelor și 
aeronavelor care aparțin Republicii 
Cipru, prin deschiderea propriilor porturi 
și aeroporturi; invită guvernul turc să 
pună pe deplin în aplicare Protocolul 
adițional fără discriminare sau întârzieri 
suplimentare; reamintește că acest refuz
continuă să afecteze în profunzime 
procesul de negocieri;

Or. en

Amendamentul 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. regretă refuzul Turciei de a-și 
îndeplini obligația de a pune în aplicare 
integral și nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz are în continuare 
repercusiuni profunde asupra procesului de 
negociere;

24. regretă faptul că, în pofida solicitărilor 
repetate, Turcia nu și-a îndeplinit 
obligațiile prevăzute în declarația 
Comunității Europene și a statelor sale 
membre din 21 septembrie 2005 și a 
refuzat să își îndeplinească obligația de a 
pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; reamintește că o astfel 
de neconformitate și un astfel de refuz de 
a recunoaște Republica Cipru are în 
continuare repercusiuni profunde asupra 
procesului de negociere; regretă profund 
declarațiile, amenințările și acțiunile 
oficialilor turci împotriva unui stat 
membru sau sursele de fricțiune ori 
acțiunile susceptibile de a aduce atingere 
relațiilor de bună vecinătate și 
soluționării pe cale pașnică a 
diferendelor; îndeamnă, prin urmare, 
Turcia să își îndeplinească obligațiile și să 
pună în aplicare protocolul pe deplin fără 
întârzieri suplimentare;

Or. en

Amendamentul 300
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. regretă refuzul Turciei de a-și 
îndeplini obligația de a pune în aplicare 
integral și nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz are în 

24. îndeamnă Turcia, în schimbul 
măsurilor de consolidare a încrederii 
precum cele de la punctul 20 de mai sus 
(astfel cum a fost modificat), să își 
îndeplinească obligația de a pune în 
aplicare integral și nediscriminatoriu, față 
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continuare repercusiuni profunde asupra 
procesului de negociere;

de toate statele membre, Protocolul 
adițional la Acordul de asociere CE-Turcia, 
întrucât acest lucru ar avea efecte
profunde asupra procesului de negociere;

Or. en

Amendamentul 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; reamintește că acest 
refuz are în continuare repercusiuni 
profunde asupra procesului de negociere;

24. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; reamintește că acest 
refuz face imposibil, de fapt, un real
progres privind negocierea;

Or. it

Amendamentul 302
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; reamintește că acest 
refuz are în continuare repercusiuni 
profunde asupra procesului de negociere;

24. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia, precum și faptul că 
Uniunea Europeană nu a adoptat încă 
toate măsurile necesare pentru eliminarea 
izolării ciprioților turci, astfel cum se 
stipulează în concluziile Consiliului UE 
din 26 aprilie 2004; reamintește că acest 
refuz are în continuare repercusiuni 
profunde asupra procesului de negociere;
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Or. en

Amendamentul 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la 
reuniunile și contactele cu Președinția 
cipriotă a Consiliului Uniunii Europene 
(a doua jumătate a anului 2012) și 
apreciază că Turcia a ratat o șansă 
importantă de inițiere a unui proces de 
asumare a unor angajamente și de 
normalizare a relațiilor cu Cipru; 
reamintește că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere și 
solidarității reciproce a tuturor statelor 
sale membre, precum și pe respectarea 
cadrului instituțional; reamintește că 
recunoașterea tuturor statelor membre ale 
UE este o componentă necesară a 
procesului de aderare; îndeamnă, în 
consecință, Turcia să realizeze 
normalizarea relațiilor sale cu toate 
statele membre ale UE cât mai curând 
posibil, inclusiv să renunțe la vetoul său 
asupra alcătuirii din state membre ale UE 
a mai multor organizații internaționale;

Or. en

Amendamentul 304
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută acordul privind readmisia
imigranților ilegali dintre Uniunea 
Europeană și Turcia și solicită punerea în 
aplicare pe deplin de către toate statele
membre; regretă faptul că Turcia nu 
dorește să pună în aplicare acest acord în 
Cipru, continuând să nu recunoască 
Republica Cipru ca stat membru cu 
drepturi depline al Uniunii Europene;

Or. el

Amendamentul 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. regretă anularea de către Turcia a 
celei de a 70-a reuniuni a comisiei 
parlamentare mixte și impactul negativ al 
acestei anulări asupra dialogului politic 
interparlamentar; ia act de lipsa de 
sancțiuni pentru un astfel de refuz;

Or. en

Amendamentul 306
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. subliniază importanța unei 
monitorizări exhaustive a punerii în 
aplicare a Instrumentului de asistență 
pentru preaderare (IPA) în Turcia, în 
vederea prioritizării obiectivelor și a 
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proiectelor care sunt în deplină 
conformitate cu criteriile de aderare ale 
Turciei;

Or. en

Amendamentul 307
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38% din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare;

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38 % din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare și îndeamnă Turcia să elimine 
restricțiile rămase în calea liberei 
circulații a mărfurilor;

Or. en

Amendamentul 308
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38% din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38 % din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
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salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare;

salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare; invită Turcia să își 
îndeplinească toate angajamentele 
asumate în cadrul uniunii vamale prin 
eliminarea tuturor restricțiilor din calea 
liberei circulații a mărfurilor;

Or. en

Amendamentul 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38% din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare;

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38 % din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare; solicită Comisiei Europene să 
informeze în continuare Turcia cu ocazia 
negocierilor, în vederea semnării unui 
acord de liber schimb cu țări terțe;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38% din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare;

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38 % din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare; invită Comisia să găsească 
modalități inovatoare pentru a include 
Turcia în negocierile comerciale pe care 
le derulează UE cu țările terțe și care vor 
afecta Turcia;

Or. en

Amendamentul 311
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38% din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
salută evaluarea Comisiei în curs de 
desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia 
vizând evaluarea impactului acesteia 
asupra ambelor părți și modalități de 
actualizare;

25. observă faptul că Turcia continuă să fie 
al șaselea partener comercial al UE și că 
UE este cel mai mare partener comercial al 
Turciei, 38 % din totalul schimburilor 
comerciale ale Turciei sunt cu UE iar 
aproximativ 71 % din ISD provin din UE; 
ia act de faptul că, din cauza acestei 
interdependențe în ceea ce privește 
comerțul, Turcia este profund afectată de 
acordurile comerciale încheiate de UE cu 
țările terțe, neparticipând la negocierile 
acestora; subliniază, prin urmare, 
importanța luării în considerare de către 
UE a preocupărilor Turciei; salută 
evaluarea Comisiei în curs de desfășurare a 
uniunii vamale UE-Turcia vizând 
evaluarea impactului acesteia asupra 
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ambelor părți și modalități de actualizare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța acordurilor de 
liber schimb (ALS) pentru stabilirea de 
lanțuri valorice mondiale și pentru 
sporirea competitivității mondiale a UE; 
invită Comisia să dezvolte un dialog și o 
cooperare cuprinzătoare cu Turcia în 
ceea ce privește negocierile legate de ALS 
cu țări terțe, pentru a obține avantaje 
maxime de pe urma acestor acorduri, 
având în vedere nivelul înalt de integrare 
economică și industrială dintre UE și 
Turcia, precum și obligația de a derula o 
politică comercială comună în cadrul 
uniunii vamale, care impune părților să 
aibă aceleași regimuri comerciale 
preferențiale;

Or. en

Amendamentul 313
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța cooperării 
Turciei cu UE cu privire la combaterea 
corupției și spălării de bani la nivel 
mondial;
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Or. en

Amendamentul 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. invită Comisia să dezvolte o 
coordonare mai strânsă cu Turcia în 
cadrul negocierilor privind TTIP pentru a 
utiliza pe deplin potențialul economic 
comun al UE și al Turciei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. ia act de faptul că restricțiile privind 
transportul rutier dintre UE și Turcia 
creează un obstacol în calea continuării 
dezvoltării comerțului bilateral dintre 
părți; solicită Comisiei, statelor membre și 
Turciei să găsească o soluție unanim 
acceptabilă pentru problemele respective;

Or. en

Amendamentul 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 25 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. ia act de faptul că creșterea 
implicării Turciei în cadrul mecanismelor
decizionale ale UE în domenii legate de 
funcționarea uniunii vamale și în special 
în formularea politicii comerciale comune 
ar putea facilita punerea în aplicare de 
către Turcia a legislației UE relevante 
pentru uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru 
Capitolul 15 referitor la energie; 
subliniază că trebuie abordate prioritățile 
în materie de eficiență energetică și 
schimbări climatice;

eliminat

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 

26. salută cooperarea dintre UE și Turcia 
cu privire la o serie de aspecte importante 
legate de energia din surse regenerabile și 
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deschiderii negocierilor pentru Capitolul 
15 referitor la energie; subliniază că 
trebuie abordate prioritățile în materie de 
eficiență energetică și schimbări climatice;

invită Turcia să își asume angajamentul 
cu privire la faptul că prioritățile în 
materie de eficiență energetică și schimbări 
climatice trebuie abordate;

Or. en

Amendamentul 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul 
15 referitor la energie; subliniază că 
trebuie abordate prioritățile în materie de 
eficiență energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, ar 
trebui luată în considerare cooperarea 
UE/Turcia în materie de energie; 
subliniază că trebuie abordate prioritățile în 
materie de eficiență energetică și schimbări 
climatice;

Or. fr

Amendamentul 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul 
15 referitor la energie; subliniază că 
trebuie abordate prioritățile în materie de 
eficiență energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, ar 
trebui abordate prioritățile în materie de 
eficiență energetică și schimbări climatice;

Or. en
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Amendamentul 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul
15 referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic și 
multitudinea sa de resurse regenerabile de 
energie, ar trebui luată în considerare 
valoarea deschiderii negocierilor pentru 
capitolul 15 referitor la energie; subliniază 
că trebuie abordate prioritățile în materie 
de schimbări climatice, energie 
regenerabilă și eficiență energetică și
beneficiile reciproce ale conectării 
rețelelor de transport al energiei electrice 
ale UE și Turciei, având în vedere în 
special previziunile de creștere 
semnificativă a cererii de energie din 
Turcia în deceniile următoare;

Or. en

Amendamentul 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul
15 referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, ar 
trebui luată în considerare valoarea 
deschiderii negocierilor pentru capitolul 15 
referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice; solicită 
Turciei să publice cât mai rapid un 
obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră; invită Turcia să nu mai 
excludă marile proiecte cum ar fi al 
treilea aeroport în Istanbul, al treilea pod 
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sau proiectele de centrale nucleare 
prevăzute în Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului; ia act de 
instituirea Legii nr. 6446 privind piața 
electricității, însă regretă introducerea 
unui articol temporar care permite 
întreprinderilor publice și privatizate de 
producere a energiei electrice să nu se 
conformeze legilor privind mediul până în 
2018; invită Turcia să echilibreze mixul 
său energetic în favoarea energiei din 
surse regenerabile, ale cărei resurse sunt 
abundente în țară, și invită Comisia 
Europeană să acorde prioritate 
finanțărilor sale în favoarea proiectelor 
privind energia din surse regenerabile și a 
rețelei electrice din Turcia;

Or. fr

Amendamentul 323
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul
15 referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, ar 
trebui luată în considerare valoarea 
deschiderii negocierilor pentru capitolul 15 
referitor la energie, cu condiția ca Turcia 
să își asume mai întâi angajamentul de a 
respecta pe deplin drepturile suverane ale 
tuturor statelor membre, inclusiv dreptul 
Republicii Cipru la zona sa economică 
exclusivă în conformitate cu UNCLOS, 
precum și de a respecta obligațiile 
descrise în cadrul de negociere a relațiilor 
de bună vecinătate și de soluționare 
pașnică a diferendelor; subliniază că 
trebuie abordate prioritățile în materie de 
eficiență energetică și schimbări climatice;

Or. en
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Amendamentul 324
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic,
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul
15 referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, ar 
trebui luată în considerare valoarea 
deschiderii negocierilor pentru capitolul 15 
referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice, în cazul 
în care guvernul turc își asumă 
angajamentul de a înceta încălcarea 
drepturilor suverane ale țărilor vecine și 
de a respecta pe deplin Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării;

Or. en

Amendamentul 325
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul
15 referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, ar 
trebui deschise, ca prioritate, negocierile
pentru capitolul 15 referitor la energie; 
subliniază că trebuie abordate prioritățile în 
materie de eficiență energetică și schimbări 
climatice;

Or. en
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Amendamentul 326
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, 
trebuie luată în considerare la valoarea 
deschiderii negocierilor pentru Capitolul
15 referitor la energie; subliniază că trebuie 
abordate prioritățile în materie de eficiență 
energetică și schimbări climatice;

26. consideră că, având în vedere rolul 
strategic al Turciei ca centru energetic, ar 
trebui luată în considerare valoarea 
deschiderii negocierilor pentru capitolul 15 
referitor la energie; subliniază importanța 
implicării Turciei în procesul de elaborare 
a politicii energetice a Europei; subliniază 
că trebuie abordate prioritățile în materie 
de eficiență energetică și schimbări 
climatice;

Or. en

Amendamentul 327
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. ia act de angajamentul sporit al 
Turciei în Europa de Sud-Est, în special 
în Bosnia și Herțegovina, și încurajează 
autoritățile turce să își alinieze pozițiile la 
PESC a UE, să își coordoneze activitățile 
diplomatice cu Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședintele și să 
consolideze mai mult cooperarea cu 
statele membre ale UE; 

Or. en

Amendamentul 328
Metin Kazak
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de 
frontieră, să limiteze intrarea luptătorilor 
și a armelor pentru grupurile despre se 
care există suspiciuni întemeiate că ar fi 
implicate în încălcări sistematice ale 
drepturilor omului; consideră că UE și 
Turcia ar trebui să urmărească în mod 
activ elaborarea unei viziuni strategice 
comune pentru a promova o soluție 
politică în Siria și să sprijine stabilitatea 
politică și economică în regiune, având în 
vedere mai ales Iordania, Liban și Irak;

27. solicită o soluționare imediată a 
conflictului din Siria în conformitate cu 
aspirațiile legitime ale poporului sirian cu 
privire la democrație, libertate, demnitate 
și pluralism politic în cadrul integrității 
teritoriale și al unității naționale a Siriei; 
își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la deteriorarea situației umanitare 
din Siria și urgența accesului umanitar 
imediat și liber în întreaga țară; salută 
rolul central al Turciei în regiunea sa și 
pe scena internațională în vederea alinării 
suferinței poporului sirian prin găzduirea 
a peste 600 000 de sirieni pe teritoriul său 
și, de asemenea, prin abordarea nevoilor 
PSI prin operațiuni transfrontaliere; 
îndeamnă comunitatea internațională să 
își sporească contribuțiile bilaterale către 
țările vecine în conformitate cu principiul 
repartizării sarcinilor;

Or. en

Amendamentul 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de 
frontieră, să limiteze intrarea luptătorilor și 
a armelor pentru grupurile despre se care 
există suspiciuni întemeiate că ar fi 
implicate în încălcări sistematice ale 

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; solicită Turciei să își 
controleze frontierele pentru a împiedica 
intrarea luptătorilor și a armelor pentru 
grupurile despre care există suspiciuni 
întemeiate că ar fi implicate în încălcări 
sistematice ale drepturilor omului; salută 
rolul pe care îl are Turcia în sprijinirea 
opoziției democratice din Siria; consideră 
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drepturilor omului; consideră că UE și 
Turcia ar trebui să urmărească în mod activ 
elaborarea unei viziuni strategice comune 
pentru a promova o soluție politică în Siria 
și să sprijine stabilitatea politică și 
economică în regiune, având în vedere mai 
ales Iordania, Liban și Irak;

că UE și Turcia ar trebui să urmărească în 
mod activ elaborarea unei viziuni strategice 
comune pentru a promova o soluție politică 
în Siria și să sprijine stabilitatea politică și 
economică în regiune, având în vedere mai 
ales Iordania, Liban și Irak;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a 
armelor pentru grupurile despre se care 
există suspiciuni întemeiate că ar fi 
implicate în încălcări sistematice ale 
drepturilor omului; consideră că UE și 
Turcia ar trebui să urmărească în mod activ 
elaborarea unei viziuni strategice comune 
pentru a promova o soluție politică în Siria 
și să sprijine stabilitatea politică și 
economică în regiune, având în vedere mai 
ales Iordania, Liban și Irak;

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și solicită Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să împiedice intrarea luptătorilor implicați
în încălcări sistematice ale drepturilor 
omului; consideră că UE și Turcia ar trebui 
să urmărească în mod activ elaborarea unei 
viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban, Iran și Irak;

Or. en

Amendamentul 331
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a armelor 
pentru grupurile despre se care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE și Turcia ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei 
viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban și Irak;

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și solicită Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a armelor 
pentru grupurile despre care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE, Turcia și alte părți 
interesate regionale și internaționale ar 
trebui să urmărească în mod activ 
elaborarea unei viziuni strategice comune 
pentru a promova o soluție politică în Siria
fără întârziere și să sprijine stabilitatea 
politică și economică în regiune, având în 
vedere mai ales Iordania, Liban și Irak;

Or. en

Amendamentul 332
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a 
armelor pentru grupurile despre se care 
există suspiciuni întemeiate că ar fi 
implicate în încălcări sistematice ale 
drepturilor omului; consideră că UE și 
Turcia ar trebui să urmărească în mod 
activ elaborarea unei viziuni strategice 
comune pentru a promova o soluție politică 

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și solicită Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea acestor luptători și a 
armelor pentru grupurile despre care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE, Turcia, Regatul Unit, 
Franța și SUA, alături de alți parteneri 
internaționali esențiali, ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei 
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în Siria și să sprijine stabilitatea politică și 
economică în regiune, având în vedere mai
ales Iordania, Liban și Irak;

viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban și Irak;

Or. en

Amendamentul 333
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a armelor 
pentru grupurile despre se care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE și Turcia ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei 
viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban și Irak;

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la sarcina socială și economică 
a acestor refugiați, în special din orașele 
care se învecinează cu Turcia; solicită 
comunității internaționale, UE și statelor 
membre să continue acordarea de sprijin 
ca răspuns la această criză umanitară 
excepțională și să se angajeze să ofere 
asistență eficace pentru țările vecine 
Siriei, printre care Turcia; observă că un 
număr mare de luptători străini în Siria 
intră în Siria prin Turcia și solicită Turciei 
să mărească numărul patrulelor de 
frontieră, să limiteze intrarea luptătorilor și 
a armelor pentru grupurile despre care 
există suspiciuni întemeiate că ar fi 
implicate în încălcări sistematice ale 
drepturilor omului; consideră că UE și 
Turcia ar trebui să urmărească în mod activ 
elaborarea unei viziuni strategice comune 
pentru a promova o soluție politică în Siria 
și să sprijine stabilitatea politică și 
economică în regiune, având în vedere mai 
ales Iordania, Liban și Irak;

Or. en
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Amendamentul 334
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a armelor 
pentru grupurile despre se care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE și Turcia ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei 
viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban și Irak;

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la sarcina socială și economică 
a acestor refugiați, în special din orașele 
care se învecinează cu Turcia, observă că 
un număr mare de luptători străini în Siria 
intră în Siria prin Turcia și solicită Turciei 
să mărească numărul patrulelor de 
frontieră, să limiteze intrarea luptătorilor și 
a armelor pentru grupurile despre care 
există suspiciuni întemeiate că ar fi 
implicate în încălcări sistematice ale 
drepturilor omului; consideră că UE și 
Turcia ar trebui să urmărească în mod activ 
elaborarea unei viziuni strategice comune 
pentru a promova o soluție politică în Siria 
și să sprijine stabilitatea politică și 
economică în regiune, având în vedere mai 
ales Iordania, Liban și Irak;

Or. en

Amendamentul 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a armelor 

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și solicită Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a armelor 
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pentru grupurile despre se care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE și Turcia ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei 
viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban și Irak;

pentru grupurile islamice despre care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE și Turcia ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei 
viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban și Irak;

Or. de

Amendamentul 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru 
refugiații sirieni; observă că un număr 
mare de luptători străini în Siria intră în 
Siria prin Turcia și cere Turciei să 
mărească numărul patrulelor de frontieră, 
să limiteze intrarea luptătorilor și a armelor 
pentru grupurile despre se care există 
suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; 
consideră că UE și Turcia ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei 
viziuni strategice comune pentru a 
promova o soluție politică în Siria și să 
sprijine stabilitatea politică și economică în 
regiune, având în vedere mai ales Iordania, 
Liban și Irak;

27. salută angajamentul Turciei de a 
furniza asistență umanitară pentru aproape 
un milion de refugiați sirieni; observă că 
un număr mare de luptători străini în Siria 
intră în Siria prin Turcia și solicită Turciei 
să mărească numărul patrulelor de 
frontieră, să limiteze intrarea luptătorilor și 
a armelor pentru grupurile despre care 
există suspiciuni întemeiate că ar fi 
implicate în încălcări sistematice ale 
drepturilor omului; consideră că UE și 
Turcia ar trebui să urmărească în mod activ 
elaborarea unei viziuni strategice comune 
pentru a promova o soluție politică în Siria 
și să sprijine stabilitatea politică și 
economică în regiune, având în vedere mai 
ales Iordania, Liban și Irak;

Or. en

Amendamentul 337
Renate Sommer
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. nu este dispus să accepte faptul că, în 
prezent, Turcia este cea mai mare 
închisoare de jurnaliști din lume, fapt 
care a condus la intimidarea mass-mediei 
și la autocenzura sa; solicită Comisiei și 
Consiliului de miniștri să impună Turciei 
în timp util un ultimatum pentru 
eliminarea acestei îngrădiri masive a 
libertății presei și să stopeze imediat 
negocierile de aderare a Turciei în cazul 
unui refuz;

Or. de

Amendamentul 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită următorul Parlament și 
Comisia să revizuiască integritatea și 
plauzibilitatea procesului de aderare „de 
lungă durată și deschis” în care s-au 
angajat de mulți ani UE și Turcia și să 
analizeze, având în vedere revizuirea 
respectivă, dacă o formă alternativă de 
asociere, care să nu presupună calitatea 
de membru deplin, ar reprezenta un 
obiectiv mai fezabil, cel puțin pe termen 
mediu;

Or. en


