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Alteração 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Proposta de resolução
Citação 2-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua Resolução de 18 
de junho de 1987, A2-33/87,

Or. it

Alteração 2
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas Resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 27 de 
setembro de 2006, sobre os progressos 
efetuados pela Turquia na via da adesão, a 
de 24 de outubro de 2007, sobre as relações 
UE-Turquia, a de 21 de maio de 2008, 
sobre o relatório de 2007 referente aos 
progressos realizados pela Turquia, a de 12 
de março de 2009, sobre o relatório de 
2008 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, a de 10 de fevereiro de 2010, 
sobre o relatório de 2009 referente aos 
progressos realizados pela Turquia e a de 
17 de fevereiro de 2011 sobre o relatório 
de 2010 referente aos progressos realizados 
pela Turquia,

– Tendo em conta as suas Resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 27 de 
setembro de 2006, sobre os progressos 
efetuados pela Turquia na via da adesão, a 
de 24 de outubro de 2007, sobre as relações 
UE-Turquia, a de 21 de maio de 2008, 
sobre o relatório de 2007 referente aos 
progressos realizados pela Turquia, a de 12 
de março de 2009, sobre o relatório de 
2008 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, a de 10 de fevereiro de 2010, 
sobre o relatório de 2009 referente aos 
progressos realizados pela Turquia, a de 17 
de fevereiro de 2011, sobre o relatório de 
2010 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, e as de 6 de julho de 20051 e 
de 13 de fevereiro de 20072, sobre o papel 
das mulheres na vida social, económica e 
política na Turquia,
1 JO C 157 E de 6.7.2006, p. 385.
2 JO C 157 E de 6.7.2006, p. 385.

Or. en
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Alteração 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 
de setembro de 2010, sobre as relações 
económicas e comerciais com a Turquia1,
1 P7_TA(2010)0324

Or. en

Alteração 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia1,
1 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1

Or. en

Alteração 5
Dimitar Stoyanov

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Tratado de Ancara de 
18 de outubro de 1925 relativo à 
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indemnização dos refugiados búlgaros da 
Trácia Oriental pelo confisco das suas 
propriedades durante a Segunda Guerra 
dos Balcãs de 1913;

Or. bg

Alteração 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
cujo desfecho continua em aberto, 
baseado numa condicionalidade rigorosa 
e num compromisso de reforma,

A. Considerando que as negociações para 
a adesão da Turquia tiveram início em 3 de 
outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações é ainda
o ponto de partida de um processo que tem 
por objetivo a plena adesão à UE assim 
que os critérios de Copenhaga se 
encontrarem preenchidos,

Or. en

Alteração 7
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
cujo desfecho continua em aberto,
baseado numa condicionalidade rigorosa e 
num compromisso de reforma,

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um processo baseado 
numa condicionalidade e num 
compromisso de reforma,
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Alteração 8
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
numa condicionalidade rigorosa e num 
compromisso de reforma,

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi 
considerada o ponto de partida para um 
longo processo cujo desfecho continua em 
aberto, baseado numa condicionalidade 
rigorosa e num compromisso de reforma,

Or. en

Alteração 9
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
numa condicionalidade rigorosa e num 
compromisso de reforma,

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
numa condicionalidade rigorosa e num 
compromisso de reforma, tendo em vista a 
adesão,

Or. en
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Alteração 10
Judith Sargentini

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
cujo desfecho continua em aberto,
baseado numa condicionalidade rigorosa e 
num compromisso de reforma,

A. Considerando que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho, e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
baseado numa condicionalidade rigorosa e 
num compromisso de reforma, tendo em 
vista a adesão,

Or. en

Alteração 11
Antigoni Papadopoulou e Kinga Göncz

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

Or. en

Alteração 12
Geoffrey Van Orden
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Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia consolidar e melhorar as 
suas instituições democráticas,

Or. en

Alteração 13
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia consolidar e melhorar as 
suas instituições democráticas,

Or. en

Alteração 14
Pino Arlacchi e Ivo Vajgl

Proposta de resolução
Considerando B
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Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a União Europeia, e que esses 
esforços devem ser encarados como uma 
oportunidade para a própria Turquia 
melhorar as suas instituições democráticas,

Or. en

Alteração 15
Ivo Vajgl e Sarah Ludford

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a União Europeia, e que esses 
esforços devem ser encarados como uma 
oportunidade para a própria Turquia 
melhorar as suas instituições democráticas; 
considerando que a UE deve manter o seu 
empenhamento e a sua atitude proativa 
na promoção de progressos palpáveis nas 
negociações de adesão com a Turquia,

Or. en

Alteração 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Proposta de resolução
Considerando B
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Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas e o Estado de direito,

Or. en

Alteração 17
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas,

B. Considerando que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE, e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar, bem como 
consolidar e melhorar as suas instituições 
democráticas, o Estado de direito e o 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais,

Or. en

Alteração 18
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o pleno cumprimento 
de todos os critérios de Copenhaga e a 
capacidade de integração na UE, em 
conformidade com as conclusões do 
Conselho Europeu de dezembro de 2006, 
continuam a ser a base da adesão à UE, 
comunidade fundada em valores 
partilhados, cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros,

C. Considerando que o pleno cumprimento 
dos critérios de Copenhaga continua a ser 
a base da adesão à UE, a mesma base que 
para todos os outros candidatos,

Or. en

Alteração 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o pleno cumprimento 
de todos os critérios de Copenhaga e a 
capacidade de integração na UE, em 
conformidade com as conclusões do 
Conselho Europeu de dezembro de 2006, 
continuam a ser a base da adesão à UE, 
comunidade fundada em valores 
partilhados, cooperação leal e solidariedade 
mútua entre todos os seus 
Estados-Membros,

C. Considerando que o pleno cumprimento 
de todos os critérios de Copenhaga 
continua a ser a base da adesão à UE, 
comunidade fundada em valores 
partilhados, cooperação leal e solidariedade 
mútua entre todos os seus 
Estados-Membros,

Or. en

Alteração 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o pleno cumprimento 
de todos os critérios de Copenhaga e a 
capacidade de integração na UE, em 
conformidade com as conclusões do 
Conselho Europeu de dezembro de 2006, 
continuam a ser a base da adesão à UE, 
comunidade fundada em valores 
partilhados, cooperação leal e solidariedade 
mútua entre todos os seus 
Estados-Membros,

C. Considerando que o pleno cumprimento 
de todos os critérios de Copenhaga 
continua a ser a base da adesão à UE, 
comunidade fundada em valores 
partilhados, cooperação leal e solidariedade 
mútua entre todos os seus 
Estados-Membros,

Or. en

Alteração 21
Barry Madlener

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a Turquia não 
cumpre as condições de adesão;

Or. nl

Alteração 22
Renate Sommer

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que o elevado número 
de jornalistas encarcerados e de 
procedimentos jurídicos em curso contra 
jornalistas críticos do Governo coloca em 
perigo a liberdade de imprensa na 
Turquia,
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Or. de

Alteração 23
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a determinação 
da Turquia em prosseguir o processo de 
negociação foi reiterada no programa do 
novo Governo, adotado na sequência das 
eleições legislativas de junho de 2011,

Or. en

Alteração 24
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que os capítulos das 
negociações relativamente aos quais se 
encontram concluídos os preparativos 
técnicos deveriam ser encetados a breve 
trecho, em consonância com os 
procedimentos em vigor e com o Quadro 
de Negociação,

Or. en

Alteração 25
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Considerando C-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

C-B. Considerando que foram realizadas 
na Turquia diversas reformas de relevo, 
no quadro constitucional, legislativo, 
institucional e de ordem prática, 
destinadas a fomentar a democratização; 
considerando, contudo, que determinados 
problemas que afetam, em particular, a 
administração da justiça na Turquia 
continuam a prejudicar o exercício dos 
direitos humanos e da liberdade de 
expressão neste país, bem como a 
perceção da independência e da 
imparcialidade do sistema judiciário por 
parte da opinião pública; considerando 
que, devido a estes problemas, foi 
instaurado um elevado número de 
processos contra jornalistas, ativistas e 
intelectuais,

Or. en

Alteração 26
Renate Sommer

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, no seu relatório de 
2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, a Comissão concluiu que a 
Turquia é um país fundamental para a 
segurança e a prosperidade da União 
Europeia, que o contributo da Turquia 
para a UE numa série de áreas cruciais 
será plenamente efetivo através de um 
programa positivo e de uma abordagem 
credível do processo de negociação e que 
continua a ser essencial que a Turquia 
prossiga as suas reformas no que respeita 
aos critérios políticos, sendo necessário um 
esforço significativamente maior para 

D. Considerando que, no seu relatório de 
2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, a Comissão concluiu que a 
Turquia deve prosseguir as suas reformas 
no que respeita aos critérios políticos, 
sendo necessário um esforço 
significativamente maior para garantir os 
direitos fundamentais,
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garantir os direitos fundamentais,

Or. de

Alteração 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, no seu relatório de 
2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, a Comissão concluiu que a 
Turquia é um país fundamental para a 
segurança e a prosperidade da União 
Europeia, que o contributo da Turquia 
para a UE numa série de áreas cruciais 
será plenamente efetivo através de um 
programa positivo e de uma abordagem 
credível do processo de negociação e que 
continua a ser essencial que a Turquia 
prossiga as suas reformas no que respeita 
aos critérios políticos, sendo necessário um 
esforço significativamente maior para 
garantir os direitos fundamentais;

D. Considerando que, no seu relatório de 
2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, a Comissão concluiu que a 
Turquia é um país fundamental para a 
segurança e a prosperidade da União 
Europeia e que continua a ser essencial que 
a Turquia prossiga as suas reformas no que 
respeita aos critérios políticos, sendo 
necessário um esforço significativamente 
maior para garantir os direitos 
fundamentais;

Or. nl

Alteração 28
Norica Nicolai

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os capítulos das 
negociações relativamente aos quais se 
encontram concluídos os preparativos 
técnicos deveriam ser encetados a breve 
trecho, em consonância com os 
procedimentos em vigor e com o Quadro 
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de Negociação,

Or. en

Alteração 29
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os capítulos das 
negociações relativamente aos quais se 
encontram concluídos os preparativos 
técnicos deveriam ser encetados a breve 
trecho, em consonância com os 
procedimentos em vigor e com o Quadro 
de Negociação,

Or. en

Alteração 30
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a Comissão 
lançou um programa positivo renovado de 
negociação entre a UE e a Turquia, a fim 
de configurar o futuro de forma conjunta 
e proativa; considerando que este 
programa positivo assenta nos sólidos 
princípios fundamentais que regem as 
relações entre a UE e a Turquia e 
impulsiona o processo de reforma; 
considerando que esta nova iniciativa não 
constitui um substituto das negociações de 
adesão, mas um complemento, visando 
apoiar as reformas e ampliar os direitos e 
liberdades dos cidadãos turcos,
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Or. en

Alteração 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os capítulos das 
negociações relativamente aos quais se 
encontram concluídos os preparativos
técnicos deveriam ser encetados a breve 
trecho, em consonância com os 
procedimentos em vigor e com o Quadro 
de Negociação,

Or. en

Alteração 32
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Tendo em conta a atitude passiva do 
Governo turco e do poder judicial 
relativamente às manifestações de 
antissemitismo nos meios de comunicação 
turcos;

Or. nl

Alteração 33
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os graves 
problemas que afetam o sistema judiciário 
turco, tais como a duração dos processos 
penais e das detenções preventivas, o 
difícil acesso dos arguidos às provas 
contra eles aduzidas e a falta de 
contenção dos delegados do Ministério 
Público em instaurar processos penais, 
comprometem a liberdade de expressão no 
país; considerando que mais de sessenta 
profissionais da imprensa estão presos por 
condenação ou enquanto aguardam 
julgamento e futuras acusações, situação 
que resulta principalmente da ampla 
definição de terrorismo constante da 
legislação antiterrorista e do direito penal,

Or. en

Alteração 34
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar plenamente, pelo sexto ano 
consecutivo, as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo, e que, 
simultaneamente, a União Europeia não 
pôs termo ao isolamento da parte norte de 
Chipre, contrariamente ao compromisso 
assumido na reunião do Conselho 
"Assuntos Gerais" de 26 de abril de 2004,

Or. en
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Alteração 35
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar plenamente, pelo sexto ano 
consecutivo, as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo,

Or. en

Alteração 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo e que a 
União Europeia não pôs termo ao 
isolamento da comunidade turca de 
Chipre, tal como fora prometido nas 
conclusões do Conselho da UE de 26 de 
abril de 2004,

Or. en

Alteração 37
Norica Nicolai

Proposta de resolução
Considerando E
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Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação CE-
Turquia; considerando ainda que a União 
Europeia não pôs termo ao isolamento 
imposto à comunidade turca na parte 
norte de Chipre, contrariamente às 
intenções manifestadas nas conclusões do 
Conselho "Assuntos Gerais" de 26 de 
abril de 2004,

Or. en

Alteração 38
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo quinto ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo, e que continuam 
igualmente por aplicar as conclusões do 
Conselho da UE de 26 de abril de 2004 
sobre Chipre,

Or. en

Alteração 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Proposta de resolução
Considerando E
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Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo; considerando 
que a União Europeia e a Turquia devem 
aplicar simultaneamente as obrigações 
decorrentes do Protocolo Adicional e das 
conclusões do Conselho "Assuntos 
Gerais" de 26 de abril de 2004, a fim de 
desbloquear as negociações,

Or. en

Alteração 40
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

E. Considerando que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo; considerando 
que a União Europeia e a Turquia devem 
aplicar simultaneamente as obrigações 
decorrentes do Protocolo Adicional e das 
conclusões do Conselho "Assuntos 
Gerais" de 26 de abril de 2004, a fim de 
desbloquear as negociações,

Or. en

Alteração 41
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando F
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Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços, com os seus 
vizinhos mais próximos,

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo os litígios relacionados com as 
fronteiras terrestres e marítimas e com o 
espaço aéreo, com os seus vizinhos mais 
próximos, que devem mostrar a mesma 
disponibilidade para resolver estas 
questões,

Or. en

Alteração 42
Evgeni Kirilov e Kristian Vigenin

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços, com os seus 
vizinhos mais próximos,

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo obrigações jurídicas não 
cumpridas e litígios fronteiriços, com os 
seus vizinhos mais próximos,

Or. en

Alteração 43
Maria Eleni Koppa



AM\888692PT.doc 23/288 PE478.719v01-00

PT

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços, com os seus 
vizinhos mais próximos,

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços, com os seus 
vizinhos mais próximos, em conformidade 
com as disposições da Carta das Nações 
Unidas e do direito internacional,

Or. en

Alteração 44
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços, com os seus 
vizinhos mais próximos,

F. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços, com os seus 
vizinhos mais próximos, em particular 
com Chipre, que é um Estado-Membro da 
UE,

Or. en

Alteração 45
Dimitar Stoyanov
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Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

Е. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços, com os seus 
vizinhos mais próximos,

Е. Considerando que, para seu próprio 
benefício e tendo em vista o reforço da 
estabilidade e a promoção de relações de 
boa vizinhança e de uma parceria política e 
económica positiva, a Turquia necessita de 
redobrar esforços no sentido de solucionar 
questões bilaterais ainda em aberto, 
incluindo litígios fronteiriços e obrigações 
financeiras decorrentes de tratados 
internacionais, com os seus vizinhos mais 
próximos,

Or. bg

Alteração 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que desde há 27 anos 
que a sociedade turca assiste a um 
violento confronto entre o Partido dos 
Trabalhadores do Curdistão (PKK) e as 
forças militares turcas, que terá causado a 
morte de 45 000 pessoas e a deslocação de 
1 milhão de cidadãos; considerando que 
ambas as partes não encontraram, até à 
data, uma solução para este conflito e que 
a Turquia ainda não ratificou os 
Protocolos 1 e 2 da Convenção de 
Genebra, que permitem que as 
organizações humanitárias internacionais 
operem em zonas afetadas por conflitos; 
considerando que é necessários envidar 
esforços de reconciliação e abordar as 
causas profundas do problema para 
encontrar uma solução para a questão 
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curda,

Or. en

Alteração 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a economia da 
Turquia triplicou a sua dimensão na última 
década e cresceu quase 10% no último 
ano, sendo considerada uma das sete 
maiores economias emergentes do mundo,
e que o comércio entre a União Europeia e 
a Turquia atingiu 103 mil milhões de euros 
em 2010, sendo este país o sétimo maior 
parceiro comercial da União e esta o maior 
parceiro comercial da Turquia, com 80% 
do investimento direto estrangeiro neste 
país proveniente da União Europeia, e 
que empresas da UE criaram mais de 
13 000 empreendimentos na Turquia,

G. Considerando que a economia da 
Turquia triplicou a sua dimensão na última 
década e que o comércio entre a União 
Europeia e a Turquia atingiu 103 mil 
milhões de euros em 2010, sendo este país 
o sétimo maior parceiro comercial da 
União e esta, de longe, o maior parceiro 
comercial da Turquia,

Or. en

Alteração 48
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a economia da 
Turquia triplicou a sua dimensão na última 
década e cresceu quase 10% no último ano, 
sendo considerada uma das sete maiores 
economias emergentes do mundo, e que o 
comércio entre a União Europeia e a 

G. Considerando que a economia da 
Turquia triplicou a sua dimensão na última 
década e cresceu quase 10% no último ano, 
sendo considerada uma das economias 
com crescimento mais rápido do mundo e
uma das sete maiores economias 
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Turquia atingiu 103 mil milhões de euros 
em 2010, sendo este país o sétimo maior 
parceiro comercial da União e esta o maior 
parceiro comercial da Turquia, com 80% 
do investimento direto estrangeiro neste 
país proveniente da União Europeia, e que 
empresas da UE criaram mais de 13 000 
empreendimentos na Turquia,

emergentes do mundo, e que o comércio 
entre a União Europeia e a Turquia atingiu 
103 mil milhões de euros em 2010, sendo 
este país o sétimo maior parceiro comercial 
da União e esta o maior parceiro comercial 
da Turquia, com 80% do investimento 
direto estrangeiro neste país proveniente da 
União Europeia, e que empresas da UE 
criaram mais de 13 000 empreendimentos 
na Turquia,

Or. en

Alteração 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que o PIB per capita 
da Turquia continua a ser baixo quando 
comparado com o da maioria dos 
Estados-Membros da UE, em particular o 
dos países mais competitivos; 
considerando que um PIB per capita 
relativamente baixo num país candidato 
de grandes dimensões coloca desafios 
específicos em matéria de convergência 
económica e social com os atuais 
Estados-Membros da UE; considerando 
que a Turquia tem de reforçar a sua 
competitividade nos setores industriais de 
tecnologia avançada,

Or. en

Alteração 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Proposta de resolução
Considerando G-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-B. Considerando que 80% do 
investimento direto estrangeiro na 
Turquia provém da União Europeia; 
considerando que empresas da UE
criaram mais de 13 000 empreendimentos 
neste país; considerando que tanto a 
Turquia como a UE têm a lucrar com a 
prossecução da integração económica,

Or. en

Alteração 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que 
respeita à estabilidade e à democracia em 
todo o Médio Oriente representam 
elementos estratégicos, e que a Turquia, 
fundada num Estado secular sólido, pode 
constituir um exemplo valioso para os 
Estados árabes em processo de 
democratização na conclusão da sua 
transição democrática e reformas 
socioeconómicas, e que o diálogo 
estruturado entre a UE e a Turquia 
quanto à coordenação das suas respetivas 
políticas externas e de vizinhança pode 
proporcionar sinergias únicas,

Suprimido

Or. nl

Alteração 52
Geoffrey Van Orden
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Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada 
num Estado secular sólido, pode constituir 
um exemplo valioso para os Estados árabes 
em processo de democratização na 
conclusão da sua transição democrática e 
reformas socioeconómicas, e que o 
diálogo estruturado entre a UE e a 
Turquia quanto à coordenação das suas 
respetivas políticas externas e de 
vizinhança pode proporcionar sinergias 
únicas,

H. Considerando que a cooperação com a 
Turquia no que respeita à estabilidade e à 
democracia em todo o Médio Oriente é um 
elemento estratégico, e que a Turquia, 
Estado secular e democrático com uma 
população maioritariamente muçulmana 
e minorias religiosas significativas, pode 
constituir um exemplo valioso para os 
Estados árabes que conhecem atualmente 
um processo de transição para uma 
verdadeira democracia,

Or. en

Alteração 53
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada num 
Estado secular sólido, pode constituir um 
exemplo valioso para os Estados árabes 
em processo de democratização na 
conclusão da sua transição democrática e 
reformas socioeconómicas, e que o 
diálogo estruturado entre a UE e a Turquia 
quanto à coordenação das suas respetivas 
políticas externas e de vizinhança pode 
proporcionar sinergias únicas,

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade, à democracia e à segurança
em todo o Médio Oriente representam 
elementos estratégicos, e que a Turquia, 
fundada num Estado secular sólido, pode 
constituir um exemplo valioso de transição 
democrática no mundo islâmico;
considerando que o diálogo estruturado 
entre a UE e a Turquia quanto à 
coordenação das suas respetivas políticas 
externas e de vizinhança pode proporcionar 
sinergias únicas, nomeadamente em apoio 
da democratização e das reformas 
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socioeconómicas em toda a bacia 
mediterrânica e no Médio Oriente de uma
forma geral, incluindo no que se refere 
aos desafios colocados pelo Irão,

Or. en

Alteração 54
Antigoni Papadopoulou e Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada num 
Estado secular sólido, pode constituir um 
exemplo valioso para os Estados árabes em 
processo de democratização na conclusão 
da sua transição democrática e reformas 
socioeconómicas, e que o diálogo 
estruturado entre a UE e a Turquia quanto 
à coordenação das suas respetivas 
políticas externas e de vizinhança pode 
proporcionar sinergias únicas,

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada num 
Estado secular sólido, se for rapidamente 
objeto de reformas e de uma 
harmonização com a UE em todos os 
domínios, nomeadamente no da política 
externa, pode constituir um exemplo 
valioso para os Estados árabes em processo 
de democratização na conclusão da sua 
transição democrática e reformas 
socioeconómicas; considerando que o 
diálogo estruturado entre a UE e a Turquia 
quanto à harmonização das políticas 
turcas com as da UE pode proporcionar
sinergias mutuamente vantajosas,

Or. en

Alteração 55
Barry Madlener

Proposta de resolução
Considerando H
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Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada num 
Estado secular sólido, pode constituir um 
exemplo valioso para os Estados árabes em 
processo de democratização na conclusão 
da sua transição democrática e reformas 
socioeconómicas, e que o diálogo 
estruturado entre a UE e a Turquia 
quanto à coordenação das suas respetivas 
políticas externas e de vizinhança pode 
proporcionar sinergias únicas;

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente podem representar
elementos estratégicos, e que a Turquia, 
fundada num Estado secular, pode 
constituir um exemplo valioso para os 
Estados árabes em processo de 
democratização na conclusão da sua 
transição democrática e reformas 
socioeconómicas; que o primeiro-ministro 
turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou à 
criação duma União Turco-Árabe;

Or. nl

Alteração 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada 
num Estado secular sólido, pode constituir 
um exemplo valioso para os Estados árabes 
em processo de democratização na 
conclusão da sua transição democrática e 
reformas socioeconómicas, e que o diálogo 
estruturado entre a UE e a Turquia quanto 
à coordenação das suas respetivas políticas 
externas e de vizinhança pode proporcionar 
sinergias únicas,

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, enquanto
Estado secular sólido, se respeitar 
plenamente as liberdades fundamentais,
pode constituir um parceiro valioso para os 
Estados árabes em processo de 
democratização na conclusão da sua 
transição democrática e reformas 
socioeconómicas; considerando que o 
diálogo estruturado entre a UE e a Turquia 
quanto à coordenação das suas respetivas 
políticas externas e de vizinhança pode 
proporcionar sinergias únicas,
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Or. en

Alteração 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada num 
Estado secular sólido, pode constituir um 
exemplo valioso para os Estados árabes em 
processo de democratização na conclusão 
da sua transição democrática e reformas 
socioeconómicas, e que o diálogo 
estruturado entre a UE e a Turquia quanto 
à coordenação das suas respetivas políticas 
externas e de vizinhança pode proporcionar 
sinergias únicas,

H. Considerando que o diálogo e a 
cooperação com a Turquia no que respeita 
à estabilidade e à democracia em todo o 
Médio Oriente representam elementos 
estratégicos, e que a Turquia, fundada num 
Estado secular sólido, pode constituir uma 
fonte de inspiração para os Estados árabes 
em processo de democratização na 
conclusão da sua transição democrática e 
reformas socioeconómicas, e que o diálogo 
estruturado entre a UE e a Turquia quanto 
à coordenação das suas respetivas políticas 
externas e de vizinhança pode proporcionar 
sinergias únicas,

Or. en

Alteração 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a Turquia constitui o 
corredor energético da UE no que 
respeita aos recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e beneficia de 
uma proximidade estratégica ao Iraque e 
ao seu mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento, e que o gasoduto 
Nabucco permanece uma das maiores 
prioridades da UE em matéria de 

Suprimido
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segurança energética, e que a Turquia e o 
Azerbaijão concluíram um acordo, em 25 
de outubro de 2011, relativo ao transporte 
de gás azeri em solo turco, que abrirá o 
corredor meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética 
da UE,

Or. en

Alteração 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a Turquia constitui o 
corredor energético da UE no que respeita
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e ao seu 
mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento, e que o gasoduto 
Nabucco permanece uma das maiores 
prioridades da UE em matéria de 
segurança energética, e que a Turquia e o 
Azerbaijão concluíram um acordo, em 25 
de outubro de 2011, relativo ao transporte 
de gás azeri em solo turco, que abrirá o 
corredor meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do 
futuro corredor de transporte de gás ITGI
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética 
da UE,

I. Considerando que a Turquia constitui um 
parceiro importante da UE no que respeita
ao transporte dos recursos em petróleo e 
gás do Cáucaso e do Mar Cáspio e 
beneficia de uma proximidade estratégica 
ao Iraque e ao seu mercado de petróleo 
bruto em desenvolvimento; que, embora o 
gasoduto Nabucco figure entre os projetos 
de relevo da UE em matéria de segurança 
energética, a UE deve também tomar em 
consideração alternativas, como o 
gasoduto South Stream; e que a Turquia e 
o Azerbaijão concluíram um acordo, em 25 
de outubro de 2011, relativo ao transporte 
de gás azeri em solo turco, que abrirá o 
corredor meridional de gás, suscetível de 
reforçar o abastecimento do gasoduto 
Nabucco e do futuro corredor de transporte 
de gás ITGI (Interligação Turquia-Grécia-
Itália) e de contribuir para melhorar a 
segurança energética da UE,

Or. de



AM\888692PT.doc 33/288 PE478.719v01-00

PT

Alteração 60
Charles Tannock

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a Turquia constitui o
corredor energético da UE no que respeita 
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e ao seu 
mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento, e que o gasoduto 
Nabucco permanece uma das maiores 
prioridades da UE em matéria de segurança 
energética, e que a Turquia e o Azerbaijão 
concluíram um acordo, em 25 de outubro 
de 2011, relativo ao transporte de gás azeri 
em solo turco, que abrirá o corredor 
meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética da 
UE,

I. Considerando que a Turquia constitui um
corredor energético importante da UE no 
que respeita aos recursos em petróleo e gás 
do Cáucaso e do Mar Cáspio e beneficia de 
uma proximidade estratégica ao Iraque e ao 
seu mercado de petróleo bruto em
desenvolvimento; considerando que o 
gasoduto Nabucco permanece uma das 
maiores prioridades da UE em matéria de 
segurança energética, e que a Turquia e o 
Azerbaijão concluíram um acordo, em 25 
de outubro de 2011, relativo ao transporte 
de gás azeri em solo turco, que abrirá o 
corredor meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do projetado gasoduto 
Nabucco e do futuro corredor de transporte 
de gás ITGI (Interligação Turquia-Grécia-
Itália), reforçando assim a segurança 
energética da UE,

Or. en

Alteração 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a Turquia constitui o 
corredor energético da UE no que respeita 
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e ao seu 
mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento, e que o gasoduto 
Nabucco permanece uma das maiores 

I. Considerando que a Turquia constitui o 
corredor energético da UE no que respeita 
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e aos 
seus mercados de petróleo bruto e gás 
natural em desenvolvimento;
considerando que o gasoduto Nabucco 
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prioridades da UE em matéria de segurança 
energética, e que a Turquia e o Azerbaijão 
concluíram um acordo, em 25 de outubro 
de 2011, relativo ao transporte de gás azeri 
em solo turco, que abrirá o corredor 
meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética da 
UE,

permanece uma das maiores prioridades da 
UE em matéria de segurança energética, e 
que a Turquia e o Azerbaijão concluíram 
um acordo, em 25 de outubro de 2011, 
relativo ao transporte de gás azeri através 
do solo turco, que abrirá o corredor 
meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética da 
UE,

Or. en

Alteração 62
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a Turquia constitui o
corredor energético da UE no que respeita 
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e ao seu 
mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento, e que o gasoduto 
Nabucco permanece uma das maiores 
prioridades da UE em matéria de segurança 
energética, e que a Turquia e o Azerbaijão 
concluíram um acordo, em 25 de outubro 
de 2011, relativo ao transporte de gás azeri 
em solo turco, que abrirá o corredor 
meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética da 
UE,

I. Considerando que a Turquia constitui o 
corredor energético da UE no que respeita 
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e ao seu 
mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento; considerando que o 
gasoduto Nabucco permanece uma das 
maiores prioridades da UE em matéria de 
segurança energética, e que a Turquia e o 
Azerbaijão concluíram um acordo, em 25 
de outubro de 2011, relativo ao transporte 
de gás azeri em solo turco, que abrirá o 
corredor meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do projetado gasoduto 
Nabucco e do corredor de transporte de gás 
ITGI (Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética da 
UE,

Or. en



AM\888692PT.doc 35/288 PE478.719v01-00

PT

Alteração 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a Turquia constitui o 
corredor energético da UE no que respeita 
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e ao seu 
mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento, e que o gasoduto 
Nabucco permanece uma das maiores 
prioridades da UE em matéria de segurança 
energética, e que a Turquia e o Azerbaijão 
concluíram um acordo, em 25 de outubro 
de 2011, relativo ao transporte de gás azeri 
em solo turco, que abrirá o corredor 
meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética da 
UE,

I. Considerando que a Turquia constitui o 
corredor energético da UE no que respeita 
aos recursos em petróleo e gás do Cáucaso 
e do Mar Cáspio e beneficia de uma 
proximidade estratégica ao Iraque e ao seu 
mercado de petróleo bruto em 
desenvolvimento; considerando que o 
gasoduto Nabucco permanece uma das 
maiores prioridades da UE em matéria de 
segurança energética, e que a Turquia e o 
Azerbaijão concluíram um acordo, em 25 
de outubro de 2011, relativo ao transporte 
de gás azeri em solo turco, que abrirá o 
corredor meridional de gás e reforçará o 
abastecimento do gasoduto Nabucco e do 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália), 
reforçando assim a segurança energética da 
UE; considerando que a Turquia tem um 
potencial significativo em matéria de 
energias renováveis, atendendo aos seus 
consideráveis recursos solares, eólicos e 
geotérmicos,

Or. en

Alteração 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que a paz duradoura, a 
estabilidade e a prosperidade dos Balcãs 
revestem uma importância estratégica 
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tanto para a UE como para Turquia; 
considerando que, atendendo ao seu 
contexto histórico único, ao seu 
património cultural e às suas relações 
especiais com os países balcânicos, a 
Turquia tem um papel fundamental na 
região,

Or. en

Alteração 65
Tunne Kelam

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que o número de 
recursos para o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem não cessou de 
aumentar nos últimos cinco anos; 
considerando que, na prática, não se 
registaram progressos suficientes no 
domínio dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética; 
sublinha que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o papel relevante da 
Turquia na segurança energética; solicita à 
Comissão que considere com a devida 
seriedade as preocupações da Turquia no 
que se refere à aplicação das normas da 
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sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo 
benefícios e influência reforçada a 
ambas; considera, porém, que essa 
interdependência apenas pode produzir 
efeitos positivos se for enquadrada num 
contexto de compromisso mútuo, diálogo 
estratégico, apresentação de resultados no 
processo de reforma e na execução das 
reformas, boas relações da Turquia com 
os vizinhos Estados-Membros da UE e 
cooperação sólida;

União Aduaneira;

Or. en

Alteração 67
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética;
sublinha que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 
sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo benefícios 
e influência reforçada a ambas; considera, 
porém, que essa interdependência apenas
pode produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de compromisso 
mútuo, diálogo estratégico, apresentação 
de resultados no processo de reforma e na
execução das reformas, boas relações da 
Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros da UE e cooperação 
sólida;

1. Realça os interesses partilhados entre a 
União Europeia e os seus 
Estados-Membros e a Turquia,
reconhecendo o potencial económico e de 
crescimento da Turquia e a sua 
importância estratégica, nomeadamente 
no domínio da segurança energética; 
reconhece o dinamismo da política 
externa turca e o valor das potenciais 
sinergias entre esta política e a da UE e 
dos seus Estados-Membros, oferecendo 
benefícios e influência reforçada a todas as 
partes; considera, porém, que é mais 
provável que essa interdependência 
produza efeitos positivos se for enquadrada 
num contexto de compromisso mútuo, 
diálogo estratégico, execução das reformas 
e reforço ativo e recíproco das boas 
relações entre os vizinhos 
Estados-Membros da UE e a Turquia;

Or. en



PE478.719v01-00 38/288 AM\888692PT.doc

PT

Alteração 68
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética; sublinha 
que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 
sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo benefícios 
e influência reforçada a ambas; considera, 
porém, que essa interdependência apenas 
pode produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de compromisso 
mútuo, diálogo estratégico, apresentação 
de resultados no processo de reforma e na 
execução das reformas, boas relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
da UE e cooperação sólida;

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na estabilidade da região e na
segurança energética da Europa; sublinha 
que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 
sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo benefícios 
e influência reforçada a ambas; considera, 
porém, que essa interdependência apenas 
pode produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de compromisso 
mútuo, diálogo estratégico e cooperação 
efetiva, apresentação de resultados na 
execução das reformas internas e boas 
relações da Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros da UE;

Or. en

Alteração 69
Antigoni Papadopoulou e Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética; sublinha 

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética; sublinha 
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que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 
sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo benefícios 
e influência reforçada a ambas; considera, 
porém, que essa interdependência apenas 
pode produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de compromisso 
mútuo, diálogo estratégico, apresentação 
de resultados no processo de reforma e na 
execução das reformas, boas relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
da UE e cooperação sólida;

que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 
sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo benefícios 
e influência reforçada a ambas; considera, 
porém, que essa interdependência apenas 
pode produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de compromisso 
mútuo, respeito pelos valores e princípios 
da UE, diálogo estratégico, apresentação 
de resultados no processo de reforma e na 
execução das reformas, boas relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
da UE e cooperação sólida;

Or. en

Alteração 70
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética; sublinha 
que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 
sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo benefícios 
e influência reforçada a ambas; considera, 
porém, que essa interdependência apenas 
pode produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de compromisso 
mútuo, diálogo estratégico, apresentação 
de resultados no processo de reforma e na 
execução das reformas, boas relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
da UE e cooperação sólida;

1. Realça a interdependência entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico 
e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética; sublinha 
que essa interdependência é 
complementada pelo valor das potenciais 
sinergias entre as políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança da 
União e da Turquia, oferecendo benefícios 
e influência reforçada a ambas; considera, 
porém, que essa interdependência apenas 
pode produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de compromisso 
mútuo, diálogo estratégico, apresentação 
de resultados no processo de reforma e na 
execução das reformas, boas relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
da UE e cooperação sólida; manifesta, 
contudo, a sua preocupação quanto ao 
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impacto negativo em termos ambientais, 
arqueológicos e sociais do crescimento 
económico turco; solicita ao Governo 
turco que preserve o património 
arqueológico e ambiental dando 
prioridade a projetos de menor dimensão 
que sejam sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e social; solicita às instituições 
e aos Estados-Membros da UE que 
utilizem plenamente, neste contexto, todos 
os instrumentos da política de 
alargamento da UE para os países 
candidatos;

Or. en

Alteração 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta que a União Aduaneira UE-
Turquia permitiu a este país atingir um 
elevado nível de harmonização no 
domínio da livre circulação de 
mercadorias e continua a fomentar o 
comércio bilateral entre a UE e a 
Turquia, que, em 2010, ascendeu a 103 
mil milhões de euros; observa, contudo, 
que a Turquia não aplica integralmente a 
União Aduaneira e mantém legislação 
que não respeita as suas obrigações em 
matéria de eliminação de barreiras 
comerciais técnicas, tais como licenças de 
importação, restrição da importação de 
mercadorias provenientes de países 
terceiros que beneficiam de livre 
circulação na UE, auxílios estatais, 
aplicação dos direitos de propriedade 
intelectual, requisitos de registo de novos 
produtos farmacêuticos e tratamento 
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fiscal discriminatório; salienta que a 
Turquia deverá ainda transpor para o seu 
sistema jurídico o novo quadro normativo 
sobre a comercialização de produtos e o 
princípio de reconhecimento mútuo;

Or. en

Alteração 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Sublinha que ambas as partes devem 
empenhar-se ativamente no 
desenvolvimento de sinergias entre as 
respetivas políticas externas e de 
segurança e as políticas de vizinhança, 
proporcionando benefícios e influência 
reforçada a ambas; considera, porém, que 
essa interdependência apenas pode 
produzir efeitos positivos se for 
enquadrada num contexto de 
compromisso mútuo, diálogo estratégico, 
progressos no processo de reforma e na 
execução das reformas, boas relações da 
Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros da UE e cooperação 
sólida;

Or. en

Alteração 73
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

1-A. Felicita a Comissão e manifesta-lhe 
o seu apoio quanto à elaboração de um 
novo programa para as relações UE-
Turquia, que, a realizar-se, acarretará 
vantagens concretas e permitirá à UE 
continuar a servir de referência para o 
processo de reforma na Turquia e a este 
país cumprir progressivamente os 
critérios necessários para a adesão à UE; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados tendo em vista a 
criação das condições necessárias para a 
abertura de novos capítulos de 
negociação;

Or. en

Alteração 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Toma conhecimento das 
preocupações expressas pela comunidade 
empresarial turca relativamente às 
obrigações de visto existentes para os 
cidadãos turcos e às quotas de transporte 
aplicáveis às transportadoras deste país, 
bem como às obrigações unilaterais que 
incumbem à Turquia, nos termos da 
União Aduaneira, nas suas relações 
comerciais com países terceiros em 
resultado de acordos de comércio livre 
celebrados entre a UE e esses países;

Or. en
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Alteração 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Salienta que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, académicos, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão 
e dos Estados-Membros no sentido de 
aplicar o código de vistos, harmonizar e 
simplificar os requisitos neste domínio e 
criar novos centros de facilitação de vistos 
na Turquia; insta a Turquia a assinar e 
aplicar quanto antes o acordo de 
readmissão UE-Turquia e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; sublinha a 
importância de intensificar a cooperação 
entre a UE e a Turquia em matéria de 
gestão da migração e controlo das 
fronteiras, atendendo, inter alia, à elevada 
percentagem de imigrantes clandestinos 
que entram no território da UE através da 
Turquia; opina que, uma vez o acordo de 
readmissão em vigor, o Conselho deve 
mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e 
definir o roteiro a seguir;

Or. en

Alteração 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
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Proposta de resolução
N.º 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-C. Lamenta que a Turquia ainda não 
tenha aplicado plenamente o Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação CE-
Turquia; solicita ao Governo turco que o 
aplique integralmente, sem demora e de 
forma não discriminatória; insta a 
Turquia a eliminar as restrições à livre 
circulação de mercadorias ainda 
existentes, nomeadamente aos transportes 
provenientes de Chipre, e a pôr 
plenamente em prática a União 
Aduaneira, a fim de ultrapassar a fase de 
estagnação que conhecem atualmente as 
negociações de adesão com a UE relativas 
a estas questões;

Or. en

Alteração 77
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu pleno apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia, 
que assente na intensificação dos 
contactos sobre reformas internas, numa 
maior harmonização com o acervo da 
União para garantir um avanço mais 
rápido das negociações de adesão, numa 
melhoria das relações comerciais e 
económicas, nomeadamente através de 
uma eventual modernização da União 
Aduaneira com vista a abranger os 
contratos e serviços públicos, numa maior 
flexibilização dos requisitos em matéria de 
vistos para facilitar os contactos 
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transfronteiras a nível de empresas e 
estudantes, bem como no reforço do 
diálogo de alto nível sobre política externa 
entre a UE e a Turquia; considera que 
devem ser envidados esforços renovados 
no sentido de criar condições para a 
abertura de novos capítulos de negociação, 
em particular, e a título prioritário, os 
relativos à Justiça e Assuntos Internos 
(capítulos 23 e 24), à Concorrência 
(capítulo 8) e à Energia (capítulo 15); 
insiste em que as relações da Turquia com 
os vizinhos Estados-Membros constituem 
um fator fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

Or. en

Alteração 78
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

2. Reconhecendo que os progressos 
registados no processo de negociação 
continuam a ser dececionantes, manifesta 
o seu apoio à iniciativa da Comissão 
relativa a um "novo programa" para as 
relações UE-Turquia e salienta a 
necessidade de esforços renovados e ativos
para a abertura de capítulos de negociação;

Or. en

Alteração 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um 
programa positivo que incuta um novo 
dinamismo nas relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços particulares no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação nos domínios da justiça e dos 
direitos fundamentais, proporcionando a 
ambas as partes resultados e benefícios 
concretos; insiste em que as relações da 
Turquia com os seus vizinhos constituam 
um facto fundamental no estabelecimento 
de uma relação estreita e duradoura com 
a UE; 

Or. en

Alteração 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um 
programa positivo para as relações UE-
Turquia, que o Conselho acolheu 
favoravelmente nas suas conclusões de 5 
de dezembro de 2011; insiste em que as 
relações da Turquia com todos os vizinhos 
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

Or. en
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Alteração 81
Dimitar Stoyanov

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia;
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
insiste em que as relações da Turquia com 
os vizinhos Estados-Membros constituem 
um fator fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

Or. bg

Alteração 82
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia que 
abranja um vasto número de domínios de 
interesse comum, nomeadamente 
reformas políticas, diálogo sobre política 
externa, energia, comércio, vistos, 
mobilidade e migração e luta contra o 
terrorismo; considera que devem ser 
envidados esforços renovados no sentido 
de criar condições para a abertura de 
capítulos de negociação; insiste em que as 
relações da Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;
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Or. en

Alteração 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia que 
aborde a questão da melhoria do regime 
de vistos para os cidadãos turcos, 
equiparando-o ao regime aplicado aos 
cidadãos de outros países candidatos, e 
garanta um melhor funcionamento da 
União Aduaneira fazendo face aos atritos 
comerciais que persistem atualmente, bem 
como às preocupações da Turquia 
relativas aos acordos de comércio livre 
concluídos entre a UE e países terceiros; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

Or. en

Alteração 84
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
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programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

programa para as relações UE-Turquia; 
reiterando as decisões do Conselho de 11 
de dezembro de 2006 relativas à abertura 
e encerramento de capítulos de 
negociação, considera que devem ser 
envidados esforços renovados no sentido 
de criar condições para a abertura de 
capítulos; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

Or. en

Alteração 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação;

Or. en

Alteração 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia;
considera que devem ser envidados
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia;
considera que a Turquia deve envidar
esforços renovados e mais intensos no 
sentido de criar condições para a abertura 
de capítulos de negociação; insiste em que 
as relações da Turquia com os vizinhos
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

Or. de

Alteração 87
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações 
entre a Turquia e os seus vizinhos 
Estados-Membros são importantes para a
reformulação das negociações e do 
diálogo;

Or. en

Alteração 88
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo 
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo, nomeadamente na plena 
aplicação do Protocolo de Ancara;

Or. en

Alteração 89
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um novo
programa para as relações UE-Turquia; 
considera que devem ser envidados 
esforços renovados no sentido de criar 
condições para a abertura de capítulos de 
negociação; insiste em que as relações da 
Turquia com os vizinhos Estados-Membros 
constituem um fator fundamental na 
reformulação das negociações e do 
diálogo;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão 
quanto ao desenvolvimento de um 
programa positivo para as relações UE-
Turquia; considera que devem ser 
envidados esforços renovados no sentido 
de criar condições para a abertura de 
capítulos de negociação; insiste em que as 
relações da Turquia com os vizinhos 
Estados-Membros constituem um fator 
fundamental na reformulação das 
negociações e do diálogo;

Or. en

Alteração 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores



PE478.719v01-00 52/288 AM\888692PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Salienta que, embora se tenham 
realizado alguns progressos no domínio 
da segurança dos produtos, 
nomeadamente através da criação de um 
Conselho de Supervisão do Mercado e de 
Avaliação da Segurança dos Produtos, 
que reúne as autoridades de supervisão do 
mercado pertinentes, os recursos 
financeiros e humanos atribuídos às 
atividades de supervisão do mercado são 
ainda insuficientes; sublinha que as 
medidas aplicadas são escassas e que a 
revisão da legislação geral relativa à 
segurança dos produtos não foi 
concluída;

Or. en

Alteração 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Proposta de resolução
N.º 2-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-B. Salienta que os mecanismos de 
diálogo entre o Governo e a sociedade 
civil atualmente existentes não são 
utilizados eficazmente e que a 
participação das associações de 
consumidores na elaboração de políticas e 
medidas legislativas é reduzida; insta o 
Governo turco a associar plenamente as 
associações de consumidores ao processo 
de consulta legislativa e política e a tomar 
todas as medidas necessárias para apoiar 
e reforçar a proteção do consumidor; 
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incentiva as associações de consumidores 
a reunirem os seus esforços a fim de 
aumentar a sua representatividade, 
eventualmente através da criação de uma 
confederação de associações de 
consumidores;

Or. en

Alteração 92
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei eleitoral que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é 
o limiar mais elevado de todos os 
membros do Conselho da Europa e não 
representa o pluralismo da sociedade 
turca;

3. Louva a Turquia pelas eleições 
legislativas livres e justas realizadas em
junho de 2011, que observadores 
internacionais qualificaram de 
"democráticas, pluralistas e influenciadas
por uma sociedade civil dinâmica"; realça 
a importância de reformar a lei eleitoral 
turca e sugere que a Turquia considere a 
possibilidade de baixar o atual limiar 
mínimo de 10% exigido para a 
representação de um partido no 
Parlamento;

Or. en

Alteração 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
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por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei eleitoral que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
do Conselho da Europa e não representa o 
pluralismo da sociedade turca;

por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como justo e livre; salienta, contudo, mais 
uma vez que a Turquia deve eliminar o
limiar mínimo de 10% para obter 
representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
do Conselho da Europa;

Or. en

Alteração 94
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei eleitoral que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
do Conselho da Europa e não representa o 
pluralismo da sociedade turca;

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; reitera os apelos formulados 
nas suas anteriores resoluções de 2006, 
2007, 2009 e 2010 sobre a importância de 
uma reforma da lei eleitoral que contemple 
a eliminação do limiar mínimo de 10% 
para obter representação no Parlamento, 
pois é o limiar mais elevado de todos os 
membros do Conselho da Europa e não 
representa o pluralismo da sociedade turca;

Or. en
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Alteração 95
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei eleitoral que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
do Conselho da Europa e não representa o 
pluralismo da sociedade turca;

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; insta a Turquia a reformar a lei 
eleitoral de modo a eliminar o limiar 
mínimo de 10% para obter representação 
no Parlamento, pois é o limiar mais 
elevado de todos os membros do Conselho 
da Europa e não representa o pluralismo da 
sociedade turca;

Or. en

Alteração 96
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei eleitoral que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
do Conselho da Europa e não representa o 

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei relativa aos partidos 
políticos e da lei eleitoral que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
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pluralismo da sociedade turca; do Conselho da Europa e não representa o 
pluralismo da sociedade turca, institua um 
sistema de quotas obrigatório que garanta 
uma representação justa das mulheres 
nas listas eleitorais e elimine as barreiras 
à constituição de grupos políticos no 
Parlamento, a fim de assegurar uma 
melhor representatividade e conferir 
maior diversidade à vida política turca;

Or. en

Alteração 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei eleitoral que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
do Conselho da Europa e não representa o 
pluralismo da sociedade turca;

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, 
por ocasião das eleições legislativas de 
junho de 2011, em que se verificou uma 
elevada afluência às urnas e que foi 
elogiado por observadores internacionais 
como democrático, pluralista e 
influenciado por uma sociedade civil 
dinâmica; realça a importância de uma 
reforma da lei eleitoral e da lei sobre os 
partidos políticos que contemple a 
eliminação do limiar mínimo de 10% para 
obter representação no Parlamento, pois é o 
limiar mais elevado de todos os membros 
do Conselho da Europa e não representa o 
pluralismo da sociedade turca; salienta 
igualmente a importância da supressão 
dos obstáculos à criação de um grupo 
político no seio do Parlamento e à 
obtenção de ajudas orçamentais; insta o 
Conselho Superior Eleitoral a rever as 
decisões de inelegibilidade adotadas antes 
e depois das eleições legislativas 
relativamente aos candidatos 
independentes;

Or. fr
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Alteração 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Considera que, na sequência da sua 
vitória eleitoral, o Governo turco dispõe 
de força política para resolver os 
problemas mais prementes do país, 
nomeadamente a obtenção de uma 
solução sustentável e pacífica para a 
questão curda e a redação de uma 
constituição mais democrática e mais 
civil; neste contexto, deplora o facto de 9 
membros eleitos da Grande Assembleia 
Nacional Turca continuarem presos: 
Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız, Gülser 
Yıldırım, Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, 
Selma Irmak (BDP), Mustafa Balbay, 
Mehmet Haberal (CHP) e Engin Alan 
(MHP);

Or. en

Alteração 99
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Aplaude a decisão do novo Governo da 
República da Turquia de criar um 
Ministério dos Assuntos da UE, refletindo 
a consciência da importância fulcral de 
esforços, compromisso e diálogo 
renovados;

Suprimido

Or. nl
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Alteração 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Aplaude a decisão do novo Governo da 
República da Turquia de criar um 
Ministério dos Assuntos da UE, refletindo
a consciência da importância fulcral de 
esforços, compromisso e diálogo 
renovados;

4. Aplaude a decisão do novo Governo da 
República da Turquia de criar um 
Ministério dos Assuntos da UE, refletindo 
a consciência da importância fulcral de 
esforços, compromisso e diálogo 
renovados; felicita igualmente o 
memorando de entendimento assinado em 
28 de setembro de 2011 para o 
destacamento de funcionários turcos na 
Comissão Europeia, mas salienta a 
necessidade de uma cooperação mais 
estreita com o Parlamento Europeu para 
o intercâmbio de experiências sobre os 
critérios da UE e o acervo da União;

Or. en

Alteração 101
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, o papel da referida 
Assembleia ao facultar uma plataforma a
todos os partidos políticos, baseada num 
sistema de controlo e equilíbrio, para que 
possam dar o seu contributo para o 
diálogo democrático, e ao fomentar um
processo de reforma inclusivo;

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, o papel da referida 
Assembleia enquanto plataforma para
todos os partidos políticos turcos que 
renunciaram à violência e estão 
plenamente empenhados na democracia e 
no processo de reforma;
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Or. en

Alteração 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, o papel da referida 
Assembleia ao facultar uma plataforma a 
todos os partidos políticos, baseada num 
sistema de controlo e equilíbrio, para que 
possam dar o seu contributo para o diálogo 
democrático, e ao fomentar um processo de 
reforma inclusivo;

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, a necessidade de reforçar
o papel da referida Assembleia ao facultar 
uma plataforma a todos os partidos 
políticos, baseada num sistema de controlo 
e equilíbrio, para que possam dar o seu 
contributo para o diálogo democrático, e ao 
fomentar um processo de reforma 
inclusivo;

Or. en

Alteração 103
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, o papel da referida 
Assembleia ao facultar uma plataforma a 
todos os partidos políticos, baseada num 
sistema de controlo e equilíbrio, para que 
possam dar o seu contributo para o diálogo 
democrático, e ao fomentar um processo de 
reforma inclusivo;

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, o papel da referida 
Assembleia ao facultar uma plataforma a 
todos os partidos políticos, baseada num 
sistema de controlo e equilíbrio, para que 
possam dar o seu contributo para o diálogo 
democrático, e ao fomentar um processo de 
reforma inclusivo; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de o Estado 
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secular estar sobre forte pressão;

Or. nl

Alteração 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, o papel da referida 
Assembleia ao facultar uma plataforma a 
todos os partidos políticos, baseada num 
sistema de controlo e equilíbrio, para que 
possam dar o seu contributo para o diálogo 
democrático, e ao fomentar um processo de 
reforma inclusivo;

5. Recorda o papel fundamental da Grande 
Assembleia Nacional Turca como centro 
do sistema democrático da Turquia e 
sublinha, assim, o papel da referida 
Assembleia ao facultar uma plataforma a 
todos os partidos políticos, baseada num 
sistema de controlo e equilíbrio, para que 
possam dar o seu contributo para o diálogo 
democrático, e ao fomentar um processo de 
reforma inclusivo; convida o Governo 
turco a respeitar a imunidade
parlamentar e a adotar em consequência 
as medidas que se impõem para a 
libertação dos deputados presos;

Or. fr

Alteração 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; congratula-se com 
o início do julgamento dos responsáveis 
pelo golpe de Estado de 12 de setembro de 
1980; considera que este julgamento 
constitui uma oportunidade para reforçar 
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promovendo a democracia, o primado do
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

a confiança no funcionamento adequado 
da democracia turca; salienta a 
importância dos direitos processuais dos 
arguidos; exprime o seu pleno apoio ao 
processo de redação de uma nova 
Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o Estado de
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime, contudo,
o seu pleno apoio à redação de uma 
Constituição totalmente nova para a 
Turquia que substitua a atual 
Constituição, que foi imposta após o golpe 
de Estado de 1980; salienta que uma tal 
Constituição, nova e democrática, deve 
promover o Estado de direito, a aplicação 
dos direitos e liberdades fundamentais, o 
reforço da cidadania, a separação entre 
Estado e religião, o controlo civil do 
exército, o pluralismo político e o 
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redação na consulta mais alargada 
possível de todos os setores da sociedade, 
no âmbito de um processo estreitamente 
associado à sociedade civil;

tratamento justo das minorias;

Or. en

Alteração 107
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no 
âmbito de um processo estreitamente 
associado à sociedade civil;

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o Estado de
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
adequada e efetiva de todos os partidos 
políticos no Comité de Conciliação 
Constitucional e o compromisso de basear 
o processo de redação na consulta mais 
alargada possível de todos os setores da 
sociedade;

Or. en

Alteração 108
Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de 
uma nova Constituição civil para a 
Turquia, considerado como uma 
oportunidade para uma verdadeira 
reforma constitucional, promovendo a 
democracia, o primado do direito, os 
direitos e liberdades fundamentais, o 
pluralismo, a inclusão e a unidade na 
sociedade turca; aplaude a decisão de 
assegurar uma representação equitativa a 
todas as forças políticas no Comité de 
Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio a uma nova Constituição civil 
para a Turquia e considera que tal 
constitui uma oportunidade para promover 
a democracia, o Estado de direito, os 
direitos e liberdades fundamentais, o 
pluralismo, a inclusão e a unidade na 
sociedade turca; insiste na necessidade de 
se prosseguir o trabalho preparatório no 
processo de redação da nova Constituição 
e salienta a importância de que este 
processo seja verdadeiramente inclusivo, 
assegurando a participação ativa de todos 
os partidos políticos e da sociedade civil; 
aplaude, assim, a decisão de assegurar uma 
representação equitativa a todas as forças 
políticas no Comité de Conciliação 
Constitucional e o compromisso de basear 
o processo de redação na consulta mais 
alargada possível de todos os setores da 
sociedade, no âmbito de um processo 
estreitamente associado à sociedade civil;

Or. en

Alteração 109
Alexander Graf Lambsdorff e Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o Estado de
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direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão, a 
boa governação e responsabilização e a 
unidade na sociedade turca; manifesta a 
sua preocupação com a polarização em 
curso na sociedade turca e com a falta de 
confiança na independência das 
instituições; aplaude a decisão de 
assegurar uma representação equitativa a 
todas as forças políticas no Comité de 
Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil; insta a Comissão a 
apresentar à Comissão AFET, até ao 
verão, um relatório circunstanciado sobre 
os esforços de execução das referidas 
medidas;

Or. en

Alteração 110
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o Estado de
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais – em particular a liberdade 
de expressão e a liberdade de imprensa –, 
o pluralismo, a inclusão e a unidade na 
sociedade turca; aplaude a decisão de 
assegurar uma representação equitativa a 
todas as forças políticas no Comité de 
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redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 111
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à
sociedade civil;

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o Estado de
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo que assegure 
verdadeiramente a participação da
sociedade civil;

Or. en

Alteração 112
Raimon Obiols
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Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o Estado de
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil; solicita a todos os partidos 
políticos e partes interessadas que adotem 
uma abordagem positiva e construtiva 
para a negociação da nova Constituição;

Or. en

Alteração 113
Alojz Peterle e Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia, 
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o Estado de
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direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil; solicita a todos os partidos 
políticos e partes interessadas que adotem 
uma abordagem positiva e construtiva 
relativamente à nova Constituição;

Or. en

Alteração 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia,
considerado como uma oportunidade para 
uma verdadeira reforma constitucional, 
promovendo a democracia, o primado do 
direito, os direitos e liberdades 
fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a 
unidade na sociedade turca; aplaude a 
decisão de assegurar uma representação 
equitativa a todas as forças políticas no 
Comité de Conciliação Constitucional e o 
compromisso de basear o processo de 
redação na consulta mais alargada possível 
de todos os setores da sociedade, no âmbito 
de um processo estreitamente associado à 
sociedade civil;

6. Recorda a necessidade de prosseguir 
esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu 
pleno apoio ao processo de redação de uma 
nova Constituição civil para a Turquia,
suscetível de constituir uma oportunidade 
para uma verdadeira reforma 
constitucional, promovendo a democracia, 
o primado do direito, os direitos e 
liberdades fundamentais, o pluralismo, a 
inclusão e a unidade na sociedade turca;
aplaude a decisão de assegurar uma 
representação equitativa a todas as forças 
políticas no Comité de Conciliação 
Constitucional e o compromisso de basear 
o processo de redação na consulta mais 
alargada possível de todos os setores da 
sociedade, no âmbito de um processo 
estreitamente associado à sociedade civil;

Or. de
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Alteração 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Incentiva a Turquia a adotar uma 
Carta de Direitos moderna que se inspire 
e seja comparável com as fontes europeias 
e universais de direitos humanos, 
nomeadamente a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia;

Or. en

Alteração 116
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta a importância do 
estabelecimento de relações serenas e 
construtivas entre o Governo e a oposição 
como condição indispensável para um 
processo de reforma eficaz; recorda que 
uma sociedade verdadeiramente 
democrática e pluralista assenta sempre 
nos dois pilares que são o Governo e a 
oposição, bem como num diálogo e 
cooperação permanentes entre os dois;

Or. en

Alteração 117
Raimon Obiols
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Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que a nova Constituição 
deve defender os direitos de todos os 
grupos e indivíduos na Turquia, garantir 
a separação de poderes, assegurar a 
independência do poder judicial e velar 
por um controlo civil das forças militares;

Or. en

Alteração 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Incentiva a Turquia a aproveitar a 
oportunidade do processo de redação 
constitucional para desenvolver uma 
identidade mais realista e democrática 
que permita o pleno reconhecimento e a 
participação equitativa de todos os grupos 
étnicos – nomeadamente curdos, lazes, 
circassianos, ciganos, alevitas, sírios, 
árabes, gregos, arménios, judeus – ao 
lado da maioria turca; considera que as 
atuais referências constitucionais à 
identidade turca não refletem a natureza 
diversificada da sociedade na Turquia e 
que a cidadania moderna deve ser de 
natureza não-étnica;

Or. en

Alteração 119
Ana Gomes
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Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Considera que a nova Constituição 
deve evitar a definição de identidade 
étnica turca, pois tal pode comprometer a 
proteção das minorias contra a 
discriminação; salienta, por outro lado, 
que a nova Constituição deve garantir 
uma clara separação de poderes na 
Turquia;

Or. en

Alteração 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Congratula-se com a decisão de 
assegurar uma representação equitativa
de todas as forças políticas no Comité de 
Conciliação Constitucional, bem como 
com o compromisso de basear o processo 
de redação numa consulta alargada da 
sociedade; salienta a necessidade de que 
todas as partes interessadas contribuam 
para um verdadeiro consenso baseado no 
compromisso; insta a uma intensificação 
do debate sobre a reforma constitucional 
a todos os níveis da sociedade turca;

Or. en

Alteração 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 7
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Proposta de resolução Alteração

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das 
forças militares por entidades civis, em 
particular a adoção da Lei do Tribunal de 
Contas, em dezembro de 2010, com vista a 
assegurar o controlo civil das despesas 
militares;

Suprimido

Or. nl

Alteração 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das forças 
militares por entidades civis, em particular 
a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em 
dezembro de 2010, com vista a assegurar o 
controlo civil das despesas militares;

7. Concorda com o controlo total das 
forças militares pelas instituições políticas 
democráticas; saúda, por conseguinte, os 
esforços contínuos no sentido de melhorar 
a supervisão das forças militares por 
entidades civis, em particular a adoção da 
Lei do Tribunal de Contas, em dezembro 
de 2010, com vista a assegurar o controlo 
civil das despesas militares; 

Or. el

Alteração 123
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das 
forças militares por entidades civis, em 

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de reforçar a supervisão das forças 
militares por entidades civis, em particular 
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particular a adoção da Lei do Tribunal de 
Contas, em dezembro de 2010, com vista a 
assegurar o controlo civil das despesas 
militares;

mediante a adoção da Lei do Tribunal de 
Contas, em dezembro de 2010, que 
assegura o controlo civil das despesas 
militares; salienta, contudo, a necessidade 
de garantir a manutenção da integridade 
secular das forças armadas e a sua 
capacidade operacional, dada a 
importância da Turquia enquanto 
membro da NATO;

Or. en

Alteração 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das forças 
militares por entidades civis, em particular 
a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em 
dezembro de 2010, com vista a assegurar o 
controlo civil das despesas militares;

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das forças 
militares por entidades civis, em particular 
a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em 
dezembro de 2010, com vista a assegurar o 
controlo parlamentar das despesas 
militares; insta a que a administração da 
justiça no que se refere à gendarmaria e 
às forças armadas passe para a jurisdição 
civil;

Or. en

Alteração 125
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das forças 

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das forças 
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militares por entidades civis, em particular 
a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em 
dezembro de 2010, com vista a assegurar o 
controlo civil das despesas militares;

militares por entidades civis, em particular 
a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em 
dezembro de 2010, com vista a assegurar o 
controlo civil das despesas militares;
lamenta, contudo, os efeitos negativos da 
disposição excecional (artigo 44.º) relativa 
às despesas militares na Lei do Tribunal 
de Contas, que implicou falta de 
transparência numa das importantes 
rubricas orçamentais do Estado, e 
considera que a exceção análoga de que 
beneficiam as forças militares na Lei do 
Provedor de Justiça é uma prova do 
escasso controlo institucional do exército; 

Or. en

Alteração 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das forças
militares por entidades civis, em particular 
a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em 
dezembro de 2010, com vista a assegurar o 
controlo civil das despesas militares;

7. Aplaude os esforços contínuos no 
sentido de melhorar a supervisão das forças 
militares por entidades civis, em particular 
a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em 
dezembro de 2010, com vista a assegurar o 
controlo civil das despesas militares;
solicita que seja posta em prática a 
supervisão superior das despesas militares 
por parte do tribunal; solicita o 
restabelecimento da supervisão da 
gendarmaria e do sistema judicial militar 
por entidades civis;

Or. en

Alteração 127
Geoffrey Van Orden
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Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema 
judicial se deve encontrar na primeira 
linha dos esforços de modernização da 
Turquia e que essa reforma deve conduzir 
a um sistema judicial moderno, eficiente,
plenamente independente e imparcial; 
aplaude, neste contexto, a adoção de 
legislação relativa ao Conselho Superior da 
Magistratura e ao Tribunal Constitucional, 
em estreita concertação com a Comissão de 
Veneza; salienta a necessidade de tomar 
novas medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão 
do Ministério da Justiça de criar uma 
direção-geral dos direitos humanos;

8. Salienta que as reformas em curso do 
poder judicial devem permanecer na 
primeira linha do atual processo de 
reforma, tal como no que respeita a todos 
os candidatos à adesão à UE, e que as 
reformas devem conduzir à criação de um 
poder judicial moderno, eficiente e
plenamente independente, isento de 
interferências políticas e centrado nos 
direitos e liberdades individuais; aplaude a 
adoção de legislação relativa ao Conselho 
Superior da Magistratura e ao Tribunal 
Constitucional, em estreita concertação 
com a Comissão de Veneza, bem como a 
decisão do Ministério da Justiça de criar 
uma Direção-Geral dos Direitos 
Humanos; congratula-se igualmente com 
os esforços do Governo para elaborar um 
pacote de reformas do sistema judicial, 
que compreendem a revisão da Estratégia 
de Reforma Judicial e o respetivo plano 
de ação, com a participação de todas as 
partes interessadas, incluindo as Ordens 
de Advogados e as ONG pertinentes;

Or. en

Alteração 128
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
é uma condição indispensável para o êxito 
dos esforços de modernização da Turquia e 
que essa reforma deve conduzir a um 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independente e imparcial, de 
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contexto, a adoção de legislação relativa 
ao Conselho Superior da Magistratura e 
ao Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão 
do Ministério da Justiça de criar uma 
direção-geral dos direitos humanos;

jure e de facto, que garanta a correta 
aplicação da lei a todos os cidadãos;

Or. en

Alteração 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa 
ao Conselho Superior da Magistratura e 
ao Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão 
do Ministério da Justiça de criar uma 
direção-geral dos direitos humanos;

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
é uma condição indispensável para o êxito 
dos esforços de modernização da Turquia e 
que essa reforma deve conduzir a um 
sistema judicial moderno, eficiente, 
plenamente independente e imparcial, que 
garanta a correta aplicação da lei a todos 
os cidadãos;

Or. en
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Alteração 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
Conselho Superior da Magistratura e ao 
Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma direção-
geral dos direitos humanos;

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial plenamente independente, 
imparcial, moderno e eficiente; aplaude, 
neste contexto, a adoção de legislação 
relativa ao Conselho Superior da 
Magistratura e ao Tribunal Constitucional, 
em estreita concertação com a Comissão de 
Veneza; salienta a necessidade de tomar 
novas medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma direção-
geral dos direitos humanos; considera que 
o Governo não deve interferir nas funções 
exercidas de forma autónoma pelos 
delegados do Ministério Público e pelos 
juízes; considera que os cidadãos devem 
ser autorizados e ter a possibilidade de se 
defenderem na sua língua materna nos 
tribunais;

Or. en

Alteração 131
Alojz Peterle e Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
Conselho Superior da Magistratura e ao 
Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma 
direção-geral dos direitos humanos;

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
Conselho Superior da Magistratura e ao 
Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma 
direção-geral dos direitos humanos;
congratula-se com os esforços do Governo 
para rever a Estratégia de Reforma 
Judicial adotada em 2009 e o seu plano de 
ação, com a participação de todas as 
partes interessadas, Ordens de Advogados 
e ONG pertinentes;

Or. en

Alteração 132
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
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Conselho Superior da Magistratura e ao 
Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma 
direção-geral dos direitos humanos;

Conselho Superior da Magistratura, que 
deve ser configurado como órgão 
independente, e ao Tribunal 
Constitucional, em estreita concertação 
com a Comissão de Veneza; salienta a 
necessidade de tomar novas medidas no 
sentido de assegurar a possibilidade de 
revisão judicial de todas as decisões em 
primeira instância do Conselho Superior da 
Magistratura relativas a promoções, 
transferências e sanções disciplinares; 
aplaude a decisão do Ministério da Justiça 
de criar uma direção-geral dos direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 133
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
Conselho Superior da Magistratura e ao 
Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma 
direção-geral dos direitos humanos;

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
Conselho Superior da Magistratura 
(HSYK) e ao Tribunal Constitucional, em 
estreita concertação com a Comissão de 
Veneza; incentiva as autoridades turcas a 
resolver as questões pendentes, tais como 
o modo de eleição do HSYK, o papel do 
Ministro da Justiça neste órgão, bem 
como o método de nomeação dos juízes e 
delegados do Ministério Público; salienta 
a necessidade de tomar novas medidas no 
sentido de assegurar a possibilidade de 
revisão judicial de todas as decisões em 
primeira instância do Conselho Superior da 
Magistratura relativas a promoções, 
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transferências e sanções disciplinares; 
aplaude a decisão do Ministério da Justiça 
de criar uma direção-geral dos direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
Conselho Superior da Magistratura e ao 
Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
salienta a necessidade de tomar novas 
medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma direção-
geral dos direitos humanos;

8. Realça que a reforma do sistema judicial 
se deve encontrar na primeira linha dos 
esforços de modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial; aplaude, neste 
contexto, a adoção de legislação relativa ao 
Conselho Superior da Magistratura e ao 
Tribunal Constitucional, em estreita 
concertação com a Comissão de Veneza; 
manifesta a sua preocupação pelo facto 
de o papel do Ministro da Justiça no 
Conselho Superior e na nomeação de 
juízes poder ter um impacto negativo na 
sua independência, e solicita que seja 
assegurada a transparência e o controlo 
judicial das decisões do Conselho 
Superior; salienta a necessidade de tomar 
novas medidas no sentido de assegurar a 
possibilidade de revisão judicial de todas 
as decisões em primeira instância do 
Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e 
sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma direção-
geral dos direitos humanos;

Or. en
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Alteração 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Aplaude a decisão do Ministério da 
Justiça de criar uma Direção-Geral dos 
Direitos Humanos; aplaude igualmente a 
adoção de legislação relativa ao Conselho 
Superior da Magistratura e ao Tribunal 
Constitucional, em estreita concertação 
com a Comissão de Veneza; salienta a 
necessidade de tomar novas medidas no 
sentido de assegurar a possibilidade de 
revisão judicial de todas as decisões em 
primeira instância do Conselho Superior 
da Magistratura relativas a promoções, 
transferências e sanções disciplinares;

Or. en

Alteração 136
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Manifesta a sua preocupação com o 
elevado número de sentenças proferidas 
pelo Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem contra a Turquia, nas quais se 
salienta que o poder judicial turco não 
tratou as violações dos direitos humanos 
ou as causou diretamente; congratula-se 
com a criação, no Ministério da Justiça, 
de um Departamento de Direitos 
Humanos, cuja principal função será a 
prevenção das violações dos direitos 
humanos, nomeadamente através da 
execução plena e efetiva das sentenças do 
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Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
pela Turquia;

Or. en

Alteração 137
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Considera que a nova legislação 
relativa ao Tribunal Constitucional deve 
conferir a esta instância judicial 
competência para avaliar e rever a 
compatibilidade da legislação turca com 
os acordos internacionais ratificados pela 
Turquia, tais como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 138
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Considera que o veredito 
pronunciado no processo Hrant Dink é 
um novo exemplo das falhas sistemáticas 
do sistema judicial turco, e que as 
restrições das investigações na Turquia, 
que não só enfraquecem a justiça e o 
exercício da mesma, como fazem com que 
a justiça seja parte do problema de 
injustiça e não a sua solução, e sublinha, 
neste contexto, o acórdão do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem de 2010, 
segundo o qual a Turquia não procedeu a 
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uma investigação eficaz do assassinato de 
Dink; considera que este acórdão põe à 
prova o Estado de direito e a 
independência do poder judicial na 
Turquia e constitui uma oportunidade 
para lançar luz sobre o "Estado 
profundo", a criminalidade e a 
participação de altos funcionários no 
assassinato de Hrant Dink e de outros 
jornalistas no passado;

Or. en

Alteração 139
Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Congratula-se com o pacote de 
reformas judiciais anunciado pelo 
Governo; reitera, contudo, a sua 
preocupação de que as normas processuais 
judiciais ainda não tenham sido 
suficientemente melhoradas de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
rápido, incluindo, inter alia, o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios e aos documentos do 
processo judicial na fase inicial do 
processo e garantias processuais
suficientes para todos os suspeitos; 
exprime uma viva preocupação quanto à 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva, que pode atualmente atingir 
dez anos, o que constitui de facto uma
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação, nomeadamente a relativa ao 
recurso à prisão preventiva e à sua 
duração, em conformidade com a CEDH 
e outras normas do Conselho da Europa;
considera que os tribunais penais com 
poderes especiais análogos aos dos 
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antigos tribunais de segurança estatais 
são contrários ao espírito de justiça e ao 
Estado de direito;

Or. en

Alteração 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Reitera a sua preocupação de que os 
procedimentos judiciais ainda não tenham 
sido suficientemente melhorados, em 
termos de eficácia e de normas, de modo a 
assegurar um julgamento justo e em tempo 
útil; considera que esta situação se 
repercute negativamente no direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia; insta o Governo a prosseguir as 
reformas e a rever a lei relativa à luta 
contra o terrorismo, em particular as 
disposições dos seus artigos 125.º, 216.º, 
301.º e 314.º, e o Código Penal turco, em 
particular os seus artigos 6.º e 7.º; salienta 
que a delegação ad hoc do Parlamento 
para a observação dos julgamentos dos 
jornalistas na Turquia continuará a 
seguir a evolução da situação1;

1 Congratula-se, a este respeito, com a iniciativa 
de projeto de lei do Ministério da Justiça, de 19 de 
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janeiro. 

Or. en

Alteração 141
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Reitera a sua preocupação de que os 
procedimentos judiciais ainda não tenham 
melhorado suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva e 
incentiva o Governo a ampliar o espetro 
de alternativas e a rever a legislação 
relativa à prisão preventiva, inspirando-se 
nas boas práticas dos Estados-Membros
da União Europeia; 

Or. en

Alteração 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 

9. Reitera a sua grande preocupação de 
que as normas processuais judiciais ainda 
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melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

não melhoraram suficientemente de modo 
a assegurar o direito a um julgamento justo 
e em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; reitera igualmente a sua viva 
preocupação quanto à duração da prisão 
preventiva, transformando-se esta de facto 
numa punição sem julgamento; insta a 
Grande Assembleia Nacional Turca a 
reformar a legislação relativa à prisão 
preventiva, nivelando os períodos máximos 
de prisão preventiva na Turquia com os 
períodos médios de prisão preventiva na 
União Europeia;

Or. en

Alteração 143
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração excessiva dos períodos 
de prisão preventiva, que pode atualmente 
atingir dez anos, transformando-se esta de 
facto numa punição sem julgamento; insta 
a Grande Assembleia Nacional Turca a 
reformar a legislação em conformidade 
com a jurisprudência do TEDH sobre o 
caráter excecional da prisão preventiva e a 
nivelar os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
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médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

Or. en

Alteração 144
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia; neste contexto, congratula-se 
com o recente projeto de lei elaborado 
pelo Ministério da Justiça, que estabelece 
uma clara lista de critérios a cumprir para 
a emissão de uma ordem de detenção;

Or. en

Alteração 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia; assinala igualmente a 
obrigação da Turquia de cumprir 
rigorosamente o seu compromisso nos 
termos do artigo 6.º da CEDH, sobre um 
julgamento equitativo num prazo 
razoável, nomeadamente através da 
criação de tribunais de segunda instância 
no seu sistema jurídico e do reforço da 
capacidade dos seus tribunais supremos;

Or. en

Alteração 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
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incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia; regozija-se, neste contexto, com 
o trabalho atualmente desenvolvido pelo 
Governo turco com vista à revisão da 
legislação relativa aos procedimentos de 
detenção;

Or. en

Alteração 147
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia; manifesta a sua profunda 
preocupação com o elevado número de 
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jovens prisioneiros, o qual se eleva a 2 
500 na faixa etária dos 12-18 anos;

Or. en

Alteração 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia;

9. Reitera a sua preocupação de que as 
normas processuais judiciais ainda não 
melhoraram suficientemente de modo a 
assegurar o direito a um julgamento justo e 
em tempo útil, incluindo o direito de 
acesso a elementos de prova 
incriminatórios na fase inicial do processo 
e garantias suficientes para todos os 
suspeitos; exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, 
transformando-se esta de facto numa 
punição sem julgamento; insta a Grande 
Assembleia Nacional Turca a reformar a 
legislação relativa à prisão preventiva, 
nivelando os períodos máximos de prisão 
preventiva na Turquia com os períodos 
médios de prisão preventiva na União 
Europeia; acolhe com satisfação os 
esforços recentemente efetuados pelo 
Governo turco para definir critérios 
concretos e compreensíveis para as 
decisões de detenção;

Or. en

Alteração 149
Norica Nicolai

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

9-A. Regozija-se com os esforços 
efetuados pelo Governo para alargar o 
âmbito de aplicação de medidas 
alternativas à prisão preventiva e definir 
em termos mais concretos as razões que 
devem presidir às decisões de prisão 
preventiva; congratula-se com os 
resultados das medidas legislativas e 
administrativas adotadas nos últimos anos 
para reduzir o volume de trabalho do 
sistema judicial e insta o Governo a 
concentrar-se em maior grau em estudos, 
a fim de superar este problema;

Or. en

Alteração 150
Takis Hadjigeorgiou e Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta preocupação com o 
resultado do processo judicial relativo ao 
homicídio do jornalista Hrant Dink;

Or. en

Alteração 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Lamenta que, durante as 
denominadas operações KCK, milhares de 
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ativistas políticos curdos, incluindo seis 
pessoas que foram em seguida 
democraticamente eleitas para lugares de 
deputados, 16 presidentes de câmara em 
exercício, dezenas de membros de 
conselhos municipais e membros da 
direção do BDP (Partido da Paz e da 
Democracia), membros da administração 
e responsáveis locais da Associação para 
os Direitos do Homem, tenham sido 
detidos desde 2009, enquanto que, no 
final de 2011, as operações se alargaram 
a advogados e jornalistas curdos, um 
professor universitário que aconselhava o 
BDP sobre a reforma constitucional e um 
editor;

Or. en

Alteração 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Solicita ao Governo turco que, para 
pôr termo ao atual atraso nos processos, 
dê o mais rapidamente possível início ao 
funcionamento dos tribunais regionais de 
segunda instância, que, nos termos da lei, 
deviam ter entrado em funcionamento em 
junho de 2007, e que se concentre na 
formação de juízes para o efeito;

Or. en

Alteração 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

9-B. Sublinha a importância do direito de 
todos os cidadãos a uma defesa adequado 
no âmbito de processos judiciais e recorda 
a responsabilidade do Estado de garantir 
o acesso à defesa jurídica; recorda 
igualmente que os advogados devem 
beneficiar de imunidade civil e penal por 
declarações pertinentes efetuadas de 
boa-fé em atos processuais escritos ou 
orais ou quando comparecem por motivos 
profissionais perante um tribunal, um 
órgão jurisdicional ou uma autoridade 
administrativa; insta a Turquia a 
assegurar que os advogados possam 
desempenhar todas as suas funções 
profissionais sem terem de recear 
intimidações, obstáculos, assédio ou 
interferências indevidas;

Or. en

Alteração 154
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer",
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais;

10. Continua a considerar que a 
investigação de casos de alegados planos 
de golpe de Estado, como o "Ergenekon" e 
o "Plano Sledgehammer", constitui uma 
oportunidade no processo de 
transformação democrática; salienta que 
os julgamentos em curso devem
demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais;
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Or. en

Alteração 155
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o 
funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais;

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegadas conspirações de golpe de Estado 
militar, como o "Ergenekon" e o "Plano 
Sledgehammer", deveria demonstrar a 
força, a transparência e a independência 
do sistema judicial turco;

Or. en

Alteração 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais;

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais, o que atualmente 
não se verifica; manifesta preocupação 
com a alegada utilização de provas 
contraditórias contra os arguidos nestes 
processos; salienta que, para que estes 
processos contribuam efetivamente para a 
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consolidação do Estado de direito na 
Turquia, é necessário examinar as 
referidas alegações de forma 
independente e credível e garantir 
plenamente os direitos dos arguidos; 
solicita à Comissão que acompanhe de 
perto os processos atrás referidos e que, 
num anexo ao relatório de 2012 da 
Comissão referente aos progressos 
realizados pela Turquia, divulgue com 
maior detalhe as suas conclusões;

Or. en

Alteração 157
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o “Plano Sledgehammer”, 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais;

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o “Plano Sledgehammer”, 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais; constata que estes 
casos específicos constituem 
essencialmente um atentado ao exército e 
ao laicismo;

Or. nl

Alteração 158
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais;

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais; manifesta 
preocupação com a alegada utilização de
provas contraditórias contra os arguidos 
nestes processos; salienta que, para que 
estes processos contribuam efetivamente 
para a consolidação do Estado de direito 
na Turquia, é necessário examinar as 
referidas alegações de forma adequada e 
eficaz e garantir plenamente os direitos 
dos arguidos;

Or. en

Alteração 159
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais;

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais; manifesta, neste 
contexto, a sua preocupação com o 
lançamento de um inquérito judicial para 
levantar a imunidade parlamentar de 
Kemal Kılıçdaroğlu, líder do principal 
partido da oposição;
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Or. en

Alteração 160
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais;

10. Frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o "Ergenekon" e o "Plano Sledgehammer", 
deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais; sublinha, neste 
contexto, que o inquérito de que é alvo 
Kemal Kılıçdaroğlu, líder do principal 
partido da oposição (CHP), pode ser 
considerado uma violação da liberdade de 
expressão e uma tentativa de silenciar a 
oposição;

Or. en

Alteração 161
Geoffrey Van Orden
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Solicita ao Governo turco que, para 
pôr termo ao atual atraso nos processos, 
dê o mais rapidamente possível início ao 
funcionamento dos tribunais regionais de 
segunda instância, que, nos termos da lei, 
deviam ter entrado em funcionamento em 
junho de 2007, e que se concentre na 
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formação de juízes para o efeito;

Or. en

Alteração 162
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Manifesta preocupação com o 
último veredicto pronunciado no processo 
Dink e salienta que é da maior 
importância realizar uma investigação 
exaustiva do homicídio de Hrant Dink e 
levar a julgamento todos os responsáveis 
por este ato;

Or. en

Alteração 163
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Manifesta preocupação com os 
julgamentos em curso e com os longos 
períodos de prisão preventiva de membros 
dos partidos da oposição eleitos para a 
Grande Assembleia Nacional Turca, 
nomeadamente membros do Partido da 
Paz e do Desenvolvimento (BDP) e do 
Partido Popular Republicano (CHP), o 
que representa uma interferência em 
atividades políticas legais e no direito à 
associação e participação na vida política; 

Or. en
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Alteração 164
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Solicita uma revisão da Lei contra o 
terrorismo (Lei n.º 3713) e do Código 
Penal turco, nos quais figuram 
atualmente definições demasiado latas de 
terrorismo e propaganda ilegal, que dão 
azo a amplas interpretações e a abusos;

Or. en

Alteração 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as 
restrições desproporcionadas às 
liberdades de expressão, associação e 
reunião;

Suprimido

Or. en
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Alteração 166
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à
prática de intentar ações penais contra
jornalistas que divulgam provas de
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as 
restrições desproporcionadas às 
liberdades de expressão, associação e 
reunião;

11. Constata com preocupação a prática de 
intentar ações penais contra jornalistas que 
levantam questões relacionadas com 
violações dos direitos humanos ou outras 
questões que preocupam os cidadãos;

Or. en

Alteração 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

11. Considera inaceitável a prática de 
intentar ações penais contra jornalistas que 
divulgam provas de violações dos direitos 
humanos ou levantam outras questões de 
interesse público como um contributo para 
o debate de uma sociedade pluralista; 
considera a criminalização de opiniões um 
obstáculo fundamental à proteção dos 
direitos humanos na Turquia e deplora as 
restrições desproporcionadas às liberdades 
de expressão, associação e reunião;

Or. nl
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Alteração 168
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à plena proteção dos direitos
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

Or. en

Alteração 169
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
defensores dos direitos humanos e
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião; insta a 
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Turquia a investigar objetiva e 
exaustivamente casos de violência contra 
defensores dos direitos humanos e 
jornalistas;

Or. en

Alteração 170
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas, jornais e cartoonistas que 
divulgam provas de violações dos direitos 
humanos ou levantam outras questões de 
interesse público como um contributo para 
o debate de uma sociedade pluralista; 
considera a criminalização de opiniões um 
obstáculo fundamental à proteção dos 
direitos humanos na Turquia e deplora as 
restrições desproporcionadas às liberdades 
de expressão, associação e reunião;

Or. nl

Alteração 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
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de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião; toma 
conhecimento, com apreensão, do 
relatório OSCE, comprovado pelas 
estimativas da Freedom for Journalists 
Platform, que quantifica entre 57 e 64 o 
número de jornalistas presos;

Or. it

Alteração 172
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião; exorta as 
autoridades turcas a libertarem o editor e 
defensor dos direitos humanos, Ragip 
Zarakolu, detido e encarcerado por 
publicar livros sobre o genocídio arménio 
e os direitos do povo curdo;

Or. en

Alteração 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

11. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
jornalistas que divulgam provas de 
violações dos direitos humanos ou 
levantam outras questões de interesse 
público como um contributo para o debate 
de uma sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião; recorda 
que a Turquia ocupa o segundo lugar a 
nível mundial no que se refere ao número 
de jornalistas presos;

Or. fr

Alteração 174
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Solicita ao Governo turco que 
reveja a definição de terrorismo utilizada 
na lei contra o terrorismo, a fim de 
impedir uma aplicação demasiado 
generalizada desta lei, que coloca em 
risco direitos fundamentais, em particular 
a liberdade de expressão e a liberdade de 
imprensa;

Or. en
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Alteração 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Recorda que a liberdade de 
expressão e o pluralismo dos meios de 
comunicação social se encontram no 
cerne dos valores europeus e que uma 
sociedade verdadeiramente democrática, 
livre e pluralista exige uma verdadeira 
liberdade de expressão; salienta a 
necessidade urgente de rever a legislação 
que permite a aplicação de coimas 
exageradamente elevadas aos órgãos de 
comunicação social – conduzindo, 
nalguns casos, ao seu encerramento ou à 
autocensura por parte dos jornalistas ou 
dos seus editores –, bem como a Lei n.º 
5651/2007 relativa à Internet, que limita a 
liberdade de expressão, restringe o direito 
de acesso à informação por parte dos 
cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados; aplaude, neste 
contexto, o reconhecimento, pelo 
Comissário Füle, da liberdade de acesso à 
Internet como parte dos critérios de 
Copenhaga;

Or. en

Alteração 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insiste na necessidade de os 
julgamentos em curso contra jornalistas 
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se realizarem de forma transparente, 
respeitando o Estado de direito e 
garantindo condições adequadas, como a 
disponibilização de instalações adaptados 
a cada audição, a distribuição de 
manuscritos corretos aos detidos e a 
prestação de informações aos jornalistas 
sobre as acusações contra eles aduzidas, 
para que as condições dos julgamentos 
não se repercutam negativamente no 
veredicto; manifesta profunda 
preocupação com as condições em que os 
jornalistas se encontram detidos; lamenta 
a inexistência de dados exatos sobre o 
número de jornalistas detidos e o número 
de processos instaurados contra 
jornalistas, bem como sobre a base 
jurídica destes processos, e solicita às 
autoridades turcas que disponibilizem 
estas informações ao público;

Or. en

Alteração 177
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Lamenta, neste contexto, o aumento 
do número de novos recursos interpostos 
para o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem (TEDH) e insta a Turquia a 
tomar novas medidas para pôr termo às 
violações dos direitos garantidos pelo 
TEDH;

Or. en

Alteração 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das 
suas forças policiais e autoridades 
judiciais; aplaude, neste contexto, a 
decisão de facultar a juízes e 
procuradores formação em exercício 
sobre as liberdades de expressão e de 
imprensa e sobre o papel fundamental do 
Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem;

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

12. Manifesta preocupação com a ampla 
margem de interpretação e aplicação que 
a Lei turca contra o terrorismo e o Código 
Penal turco permitem, em particular nos 
casos em que não tenha sido provada a 
participação numa organização terrorista 
e quando se considera que um ato ou uma 
declaração coincidem com os objetivos de 
uma organização terrorista; insta a 
Turquia, a este respeito, a cumprir 
rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação e 
sensibilização sistemáticas das suas forças 
policiais, juízes e procuradores quanto à 
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diferença entre crime de terrorismo e 
participação numa organização 
criminosa, por um lado, e atos abrangidos 
pela proteção dos direitos à liberdade de 
pensamento, de expressão, de associação 
e de reunião, por outro lado, em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem; aplaude, neste contexto, a decisão 
de facultar a juízes e procuradores 
formação em exercício sobre as liberdades 
de expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 180
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

12. Manifesta preocupação com notícias 
frequentes de tortura e maus tratos em 
esquadras da polícia e prisões, de uso 
excessivo da força por agentes da polícia 
durante manifestações e de ausência de 
progressos no julgamento de funcionários 
públicos acusados de violações dos 
direitos humanos; insta a Turquia, a este 
respeito, a cumprir rigorosamente as suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos, procedendo à alteração 
da legislação relevante e à formação das 
suas forças policiais e autoridades 
judiciais; aplaude, neste contexto, a decisão 
de facultar a juízes e procuradores 
formação em exercício sobre as liberdades 
de expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

Or. en
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Alteração 181
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

12. Acolhe com satisfação os esforços 
empreendidos pela Turquia para cumprir
as obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos, procedendo ao reexame 
das disposições da legislação relevante e 
prosseguindo a formação contínua das 
suas forças policiais e autoridades 
judiciais; aplaude a decisão de facultar a 
juízes e procuradores formação em 
exercício sobre as liberdades de expressão 
e de imprensa;

Or. en

Alteração 182
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante, nomeadamente a lei 
contra o terrorismo, que tem sido usada 
para cobrir os numerosos casos que não 
constituem atos de terrorismo e para 
ocultar a repressão da liberdade de 
expressão e dos meios de comunicação 
social na Turquia;
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Or. en

Alteração 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante, mediante a sua 
adaptação às disposições da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem 
(CEDH), e à formação das suas forças 
policiais e autoridades judiciais; aplaude, 
neste contexto, a decisão de facultar a 
juízes e procuradores formação em 
exercício sobre as liberdades de expressão 
e de imprensa e sobre o papel fundamental 
do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem;

Or. en

Alteração 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais, 
bem com à criação de um mecanismo 
eficaz de tratamento de queixas contra a 
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em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

polícia, que funcione com base nos cinco 
princípios estabelecidos na jurisprudência 
do TEDH relativos à eficácia dos 
inquéritos, a saber, independência, 
adequação, celeridade, controlo público e 
envolvimento das vítimas; aplaude, neste 
contexto, a decisão de facultar a juízes e 
procuradores formação em exercício sobre 
as liberdades de expressão e de imprensa e 
sobre o papel fundamental do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; aplaudiria a adoção 
de medidas adicionais para melhorar o 
acesso direto dos cidadãos aos tribunais 
turcos para a defesa dos seus direitos, a 
fim de diminuir o número de processos 
que dão entrada no Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, em Estrasburgo;

Or. en
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Alteração 186
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

12. Insta a Turquia, a este respeito, a
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; insta as autoridades a 
dar execução ao elevado número de 
acórdãos do TEDH relativos a violações 
do direito a um processo justo e à 
liberdade de expressão na Turquia; 

Or. en

Alteração 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 

12. Insta a Turquia, a este respeito, a 
cumprir rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das suas 
forças policiais e autoridades judiciais; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
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Direitos do Homem; Direitos do Homem; insta o governo a 
acelerar o processo de adoção das 
alterações relacionadas com a liberdade 
de expressão no âmbito no pacote de 
reformas do sistema judicial anunciado 
em janeiro de 2012, que deverá resolver o 
problema das ações judiciais 
desproporcionadas contra políticos como 
Kemal Kilicdaroglu;

Or. en

Alteração 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Lamenta vivamente o aumento do 
número de ações penais contra jornalistas 
e sublinha que meios de comunicação 
social livres e pluralistas, incluindo uma 
Internet livre, constituem um contributo 
essencial para o debate numa sociedade 
pluralista; considera que a criminalização 
das opiniões é um importante obstáculo à 
proteção dos direitos humanos na 
Turquia e deplora as restrições 
desproporcionadas às liberdades de 
expressão, associação e reunião;

Or. en

Alteração 189
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

12-A. Encoraja o governo a dar execução 
aos projetos apoiados pelo Conselho da 
Europa e pela UE no domínio da 
liberdade de expressão; aplaude os 
esforços envidados pelo governo para 
elaborar um plano de ação para a 
liberdade de expressão, o qual tem por 
objetivo a revisão da legislação, a 
disponibilização de mais instrumentos 
para a formação de magistrados e o 
aumento do nível de sensibilização para a 
liberdade de expressão, com base na
CEDH e na jurisprudência do TEDH; 
manifesta o seu apoio ao processo 
recentemente instaurado que permite aos 
cidadãos interpor recurso para o Tribunal 
Constitucional por violação de liberdades 
individuais ou de direitos humanos 
garantidos pela Constituição e 
contemplados na CEDH e nos Protocolos 
adicionais a esta, em que a Turquia é 
parte;

Or. en

Alteração 190
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Sublinha que definições de 
terrorismo demasiado latas e abrangentes 
podem conduzir a reações injustificadas, 
razão pela qual insta o Governo turco a 
reexaminar, como questão prioritária, a 
lei contra o terrorismo;

Or. en
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Alteração 191
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Manifesta sérias preocupações com 
a decisão do poder judicial turco de dar 
início a um inquérito tendo por alvo 
Kemal Kılıçdaroğlu, líder do principal 
partido turco da oposição, o Partido 
Popular Republicano (CHP), devido aos 
comentários que efetuou em relação da 
processos contra deputados eleitos do 
CHP; deplora a falta de comedimento dos 
delegados do Ministério Público que 
deram início a este processo; adverte para 
o facto de estas ações desproporcionadas 
do poder judicial poderem ter um efeito 
nefasto sobre a liberdade de expressão na 
Turquia e distorcer a concorrência 
democrática entre os partidos políticos;

Or. en

Alteração 192
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Aplaude a decisão de facultar a 
juízes e procuradores formação em 
exercício sobre as liberdades de expressão 
e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; constata, no entanto, 
que a Turquia ainda tem de retirar os 
necessários ensinamentos de um elevado 
número de acórdãos do TEDH que são 
desfavoráveis à Turquia; salienta 
igualmente, neste contexto, a necessidade 
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de um controlo sistemático da execução 
dos acórdãos do TEDH por parte de 
Ancara;

Or. en

Alteração 193
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Manifesta sérias preocupações com 
a decisão do poder judicial turco de dar 
início a um inquérito tendo por alvo 
Kemal Kılıçdaroğlu, líder do principal 
partido turco da oposição, o Partido 
Popular Republicano (CHP), devido às 
suas declarações; salienta que, se os 
deputados têm de desempenhar as suas 
funções sob a ameaça de serem alvo de 
uma ação judicial, a democracia, a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
imprensa não podem ser garantidas;

Or. en

Alteração 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera que as disposições 
contidas na Lei turca contra o terrorismo 
e no artigo 220.º do Código Penal turco 
permitem uma ampla margem de 
interpretação, em particular nos casos em 
que não tenha sido provada a 
participação numa organização terrorista 
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e quando se possa considerar que um ato 
ou uma declaração coincidem com "os 
objetivos" de uma organização terrorista; 
solicita às autoridades turcas que adotem 
medidas legislativas e tenham em conta a 
jurisprudência do TEDH (Güzel e Özer v. 
Turquia, acórdão de 6 de julho de 2010), 
a Recomendação 1426 (1999) da 
Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa ("Democracias europeias 
enfrentam o terrorismo") e as orientações 
do Comité de Ministros do Conselho da 
Europa sobre direitos humanos e a luta 
contra o terrorismo (11 de julho de 2002); 

Or. en

Alteração 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão 
e o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe 
o direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de 
sítios Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

Suprimido
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Or. en

Alteração 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão 
e o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

13. Insta o Governo turco a permitir a 
plena liberdade de expressão e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social e deplora a ausência de progressos 
neste domínio; exorta os legisladores 
turcos a revogarem todas as leis que 
restringem a liberdade de expressão, 
incluindo o artigo 301.º do Código Penal 
("insultar a identidade turca"), o artigo 
7.º, n.º 2, da lei contra o terrorismo 
("propaganda a uma organização 
terrorista") e o artigo 220.º, n.º 6 
("cometer um crime em nome de uma 
organização ilegal"), n.º 7 ("ser 
consciente e intencionalmente cúmplice 
de uma organização ilegal") e n.º 8 
("fazer propaganda a uma organização 
ou aos seus objetivos") do Código Penal, 
para impedir que sejam usadas para 
restringir a liberdade de expressão e a 
liberdade de associação e de reunião 
pacíficas e para as tornar conformes com 
a jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; lamenta que, 
atualmente, a Turquia ocupe, a seguir à 
China, o segundo lugar no que se refere 
ao número de jornalistas e colaboradores 
de órgãos de comunicação social detidos;
salienta a extrema urgência da reforma da 
legislação que permite a aplicação de 
coimas exageradamente elevadas aos 
meios de comunicação social –
conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
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Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados; recorda que tanto a 
liberdade de expressão como o pluralismo 
dos meios de comunicação social se 
encontram no cerne dos valores europeus 
e que uma sociedade verdadeiramente 
democrática, livre e pluralista exige uma 
verdadeira liberdade de expressão;

Or. en

Alteração 197
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe 
o direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de 
sítios Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
a liberdade dos meios de comunicação 
social constituem a base de uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista; salienta a urgência da reforma 
da legislação que restringe atualmente a 
liberdade dos meios de comunicação social 
e a liberdade de acesso à Internet;

Or. en
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Alteração 198
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; recorda que a liberdade de 
expressão se aplica não apenas às 
informações ou ideias favoravelmente 
recebidas ou consideradas inofensivas, 
mas também, no contexto da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, às que 
ofendem, perturbam ou incomodam o 
Estado ou qualquer setor da população; 
salienta a extrema urgência da reforma da 
legislação que permite a aplicação de 
coimas exageradamente elevadas aos 
meios de comunicação social –
conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

Or. en

Alteração 199
Hélène Flautre e Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de 
sítios Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; lamenta que um certo 
número de leis, como os artigos 301.º e 
318.º e o n.º 6 do artigo 220.º em 
combinação com o n.º 2 do artigo 314.º e 
os artigos 285.º e 288.º do Código Penal, o 
artigo 6.º e o n.º 2 do artigo 7.º da lei 
contra o terrorismo e a Lei n.º 5651/2007 
relativa à Internet, continue a restringir a 
liberdade de expressão; reitera o seu apelo 
ao Governo para que conclua a 
reapreciação do quadro jurídico que rege 
a liberdade de expressão e o alinhe, sem 
demora, pela CEDH e a jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem;

Or. en

Alteração 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
de revogar a legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
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encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

Or. en

Alteração 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
de revogar a legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e a
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

Or. en

Alteração 202
Emine Bozkurt
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Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados;

13. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática, livre e 
pluralista exige uma verdadeira liberdade 
de expressão; salienta a extrema urgência 
da reforma da legislação que permite a 
aplicação de coimas exageradamente 
elevadas aos meios de comunicação social 
– conduzindo, em alguns casos, ao seu 
encerramento ou à autocensura por parte 
dos jornalistas ou dos seus editores – e da 
Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet, que 
limita a liberdade de expressão, restringe o 
direito de acesso à informação por parte 
dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos 
desproporcionados; regozija-se com o 
projeto de lei elaborado pelo Ministério da 
Justiça, que põe termo à proibição de 
radiodifusão imposta às estações de 
televisão;

Or. en

Alteração 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Insta a Turquia a cumprir 
rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração da 
legislação relevante e à formação das 
suas forças policiais e autoridades 
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judiciais; salienta a importância de pôr 
termo às restrições às liberdades 
fundamentais no contexto mais amplo do 
Estado de direito, em termos tanto de 
redação como de aplicação da lei; 
aplaude, neste contexto, a decisão de 
facultar a juízes e procuradores formação 
contínua sobre as liberdades de expressão 
e de imprensa e sobre o papel 
fundamental do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Considera que a criminalização das 
opiniões constitui um importante 
obstáculo à proteção dos direitos 
humanos na Turquia; condena as 
restrições desproporcionadas às 
liberdades de expressão, associação e 
reunião e, consequentemente, as 
perseguições ilegais de jornalistas, 
escritores, editores, universitários, 
defensores dos direitos humanos, 
manifestantes e ativistas pacíficos e 
membros de associações e partidos 
políticos curdos; insta, neste contexto, as 
autoridades turcas a cumprirem 
rigorosamente as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, procedendo à alteração das 
legislações pertinentes e à formação dos 
funcionários da polícia e magistrados;

Or. en
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Alteração 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Sublinha a sua preocupação face ao 
recurso abusivo à legislação contra o 
terrorismo para a perseguição, por razões 
políticas, de críticos, jornalistas e 
membros da oposição sem provar, num 
julgamento livre e justo, que essas 
alegações têm fundamento;

Or. en

Alteração 206
Antigoni Papadopoulou e Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão de enfrentar 
questões relacionadas com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos, numa fase 
inicial do processo de negociação, pela 
abertura dos capítulos associados baseada 
em planos de ação claros e 
pormenorizados e pelo encerramento 
desses capítulos em último lugar, com 
base em relatórios positivos plenamente 
convincentes; considera que, dada a 
importância extraordinária da reforma 
contínua do sistema judicial na Turquia e 
o pleno respeito dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, em particular 
das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 

Suprimido



AM\888692PT.doc 125/288 PE478.719v01-00

PT

relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais;

Or. en

Alteração 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova 
abordagem da Comissão de enfrentar 
questões relacionadas com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos, numa fase 
inicial do processo de negociação, pela 
abertura dos capítulos associados baseada 
em planos de ação claros e 
pormenorizados e pelo encerramento 
desses capítulos em último lugar, com 
base em relatórios positivos plenamente 
convincentes; considera que, dada a 
importância extraordinária da reforma 
contínua do sistema judicial na Turquia e 
o pleno respeito dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, em particular 
das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 
relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais;

Suprimido

Or. en

Alteração 208
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e 
de imprensa, devem ser envidados 
esforços renovados no sentido da entrega 
do relatório de avaliação sobre o Capítulo 
23 relativo ao sistema judicial e aos 
direitos fundamentais;

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes;

Or. en

Alteração 209
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos quando se 
registam resultados positivos neste 
domínio; considera que, dada a 
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dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e 
de imprensa, devem ser envidados 
esforços renovados no sentido da entrega 
do relatório de avaliação sobre o Capítulo 
23 relativo ao sistema judicial e aos 
direitos fundamentais;

importância da reforma contínua do 
sistema judicial turco, devem ser 
envidados esforços renovados no sentido 
da entrega do relatório de avaliação sobre o 
Capítulo 23 relativo ao sistema judicial e 
aos direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 
relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais;

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito da separação de 
poderes, dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, em particular das 
liberdades de expressão e de imprensa, 
devem ser envidados esforços renovados 
que permitam a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais; solicita à Comissão que 
preveja igualmente a adoção de medidas 
conducentes à abertura do Capítulo 24 
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relativo à justiça e aos assuntos internos;

Or. en

Alteração 211
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 
relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais;

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão, de 
religião e de imprensa, devem ser 
envidados esforços renovados no sentido 
da entrega do relatório de avaliação sobre o 
Capítulo 23 relativo ao sistema judicial e 
aos direitos fundamentais;

Or. el

Alteração 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 
relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais;

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 
relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais; considera, além disso, que 
convém abrir o Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança, a fim de 
intensificar e acelerar a reforma do 
sistema judicial de uma forma 
transparente e velar por que esta prossiga 
com o apoio da UE;

Or. en

Alteração 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem 
da Comissão de enfrentar questões 
relacionadas com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos, numa fase inicial do 
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processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 
relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais;

processo de negociação, pela abertura dos 
capítulos associados baseada em planos de 
ação claros e pormenorizados e pelo 
encerramento desses capítulos em último 
lugar, com base em relatórios positivos 
plenamente convincentes; considera que, 
dada a importância extraordinária da 
reforma contínua do sistema judicial na 
Turquia e o pleno respeito dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em 
particular das liberdades de expressão e de 
imprensa, devem ser envidados esforços 
renovados no sentido da entrega do 
relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais; solicita à Comissão que 
transmita este relatório de avaliação ao 
Parlamento Europeu, ao Governo e ao 
Parlamento da República da Turquia, ao 
Secretário-Geral do Conselho da Europa 
e ao Presidente do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 214
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Aplaude a ratificação pela Turquia, 
em 27 de setembro de 2011, do Protocolo 
Facultativo à Convenção das Nações 
Unidas contra a Tortura;

Or. en

Alteração 215
Richard Howitt
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Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Exorta a Turquia a reconhecer o 
direito à objeção de consciência ao 
serviço militar obrigatório, em 
conformidade com a decisão do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem no 
processo "Erçep vs. Turquia", e constata 
com preocupação que não foi dada 
execução ao acórdão de 2006 do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem no 
processo "Ulke vs. Turquia" que exige a 
adoção de legislação para impedir a 
instauração de ações penais repetidas 
contra os objetores de consciência devido 
à sua recusa de cumprir o serviço militar;

Or. en

Alteração 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Manifesta a sua profunda 
apreensão com o bloqueio político de 18 
capítulos das negociações, em particular 
os Capítulos 22, 23 e 24, respeitantes, 
respetivamente, à política regional, ao 
poder judicial e aos direitos 
fundamentais, assim como à justiça, 
liberdade e segurança, num momento em 
que a política turca é dominada pelas 
reformas da Constituição e do sistema 
judicial, que se devem guiar pelas normas 
europeias, e quando a UE e a Turquia 
estão a negociar um acordo de 
readmissão; insta, neste contexto, os 
Estados-Membros a darem um novo 
impulso político para superar o atual 
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bloqueio político e abrir os Capítulos 22, 
23 e 24 das negociações;

Or. en

Alteração 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção;

15. Insta a Turquia a dar início a um 
processo de descentralização e de 
verdadeira governação a nível local, a fim 
de dar resposta aos pedidos de diversos 
setores da população; recomenda que a 
Turquia autorize a utilização de outras 
línguas para além do turco nos serviços 
públicos e na administração e que afaste 
as suas reservas à aplicação da Carta 
Europeia de Autonomia Local; aplaude os 
progressos efetuados no desenvolvimento 
de uma estratégia e de um plano de ação 
globais de luta contra a corrupção; sublinha 
a necessidade de novos progressos na 
legislação e em medidas de caráter geral 
contra a corrupção, e insta a um aumento 
da força e independência das instituições 
envolvidas na luta contra a corrupção;

Or. en

Alteração 218
Nadezhda Neynsky

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Aplaude os progressos efetuados no 15. Aplaude os progressos efetuados no 
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desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção;

desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção e na aplicação de quase todas 
as recomendações formuladas nos 
relatórios de avaliação do GRECO de 
2005; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção; insta o governo a dar execução 
às restantes recomendações do GRECO 
sobre "Incriminação" e "Transparência 
no financiamento dos partidos";

Or. en

Alteração 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de 
novos progressos na legislação e em 
medidas de caráter geral contra a
corrupção, e insta a um aumento da força e 
independência das instituições envolvidas 
na luta contra a corrupção;

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; encoraja a Turquia a concluir 
os seus esforços para alterar a legislação 
relativa à corrupção, de modo a adaptá-la 
às recomendações do GRECO, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção;

Or. en

Alteração 220
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção;

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção; sublinha que os efeitos 
transfronteiras das redes internacionais 
de criminalidade requerem um aumento 
da cooperação entre a UE e a Turquia a 
nível da luta contra o crime organizado;

Or. en

Alteração 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção;

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção; encoraja a Turquia a concluir 
os seus esforços para alterar a legislação 
relativa à corrupção, de modo a adaptá-la 
às recomendações do GRECO;

Or. en
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Alteração 222
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção;

15. Aplaude os progressos efetuados no 
desenvolvimento de uma estratégia e de 
um plano de ação globais de luta contra a 
corrupção; sublinha a necessidade de novos 
progressos na legislação e em medidas de 
caráter geral contra a corrupção, e insta a 
um aumento da força e independência das 
instituições envolvidas na luta contra a 
corrupção; regista que, no Índice das 
Perceções relativas à Corrupção da 
organização Transparency International, 
a classificação atribuída à Turquia é de 
4,4, o que é muito insuficiente;

Or. nl

Alteração 223
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Insta à plena aplicação das disposições 
constitucionais que garantem o direito de 
realizar manifestações e solicita ao 
Ministério do Interior que complete a 
revisão da lei relativa a reuniões e 
manifestações;

16. Insta à plena aplicação das disposições 
constitucionais que garantem o direito de 
realizar manifestações pacíficas e solicita 
ao Ministério do Interior que complete a 
revisão da lei relativa a reuniões e 
manifestações;

Or. en

Alteração 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
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em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Salienta que a Turquia, enquanto 
país que negoceia a sua adesão à UE, tem 
de garantir, na prática, a todos os seus 
cidadãos o respeito pelos direitos 
humanos, incluindo o direito à liberdade 
de religião;

Or. en

Alteração 225
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Toma nota da adoção, em agosto de 
2011, de nova legislação, que altera a Lei 
das Fundações, de fevereiro de 2008, e 
alarga o âmbito da restauração dos direitos 
de propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo a todas as
comunidades religiosas a obtenção de 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições à formação do clero, 
reconhecendo os locais de culto, por 
exemplo, dos alevitas, e pondo termo aos 
processos de expropriação ilegais; insta o 
Governo turco a respeitar os acórdãos 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e a ter em conta os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;
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Or. en

Alteração 226
Pino Arlacchi

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os 
locais de culto alevitas, respeitando as 
decisões relevantes do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião e a 
necessidade de reconhecer plenamente os 
direitos das minorias;

Or. en

Alteração 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
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propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

propriedade das comunidades de minorias 
religiosas; recorda, porém, a necessidade 
urgente de prosseguir reformas cruciais na 
área da liberdade de pensamento, 
consciência e religião, em particular, 
permitindo às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação 
do clero, reconhecendo os locais de culto e 
formação alevitas, judeus e cristãos, como 
os pertencentes às comunidades aramaica 
(siríaca), grega e arménia, e respeitando 
as decisões relevantes do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

Or. en

Alteração 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico; aplaude o pedido 
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enquadramento jurídico; de desculpas apresentado em 23 de 
novembro de 2011 pelo primeiro-ministro 
em relação ao genocídio de Dersim de 
1937/38, e insta a Turquia a tomar novas 
medidas com vista ao pleno 
reconhecimento e indemnização das 
famílias das vítimas;

Or. en

Alteração 229
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; espera que as condições e 
procedimentos decorrentes desse facto 
não dificultem a sua aplicação efetiva;
recorda, porém, a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo às 
comunidades religiosas a obtenção de 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições à formação do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
e refletindo os pareceres da Comissão de 
Veneza no enquadramento jurídico;

Or. bg

Alteração 230
Charles Tannock
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas e espera que esta seja 
plenamente executada; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação, nomeação e sucessão do clero, 
devolvendo aos seus legítimos 
proprietários todas as igrejas e outros 
locais de culto, monumentos, locais 
sagrados e outros bens religiosos, 
incluindo bens móveis, reconhecendo os 
locais de culto alevitas, respeitando as 
decisões relevantes do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

Or. en

Alteração 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas, como os alevitas e as 
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necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

comunidades grega, arménia e aramaica, 
bem como outras comunidades cristãs; 
recorda, porém, a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo às 
comunidades religiosas a obtenção de 
personalidade jurídica, eliminando todas as 
restrições à formação do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
e refletindo os pareceres da Comissão de 
Veneza no enquadramento jurídico;

Or. en

Alteração 232
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de uma efetiva 
aplicação das disposições legislativas e de 
reformas substanciais na área da liberdade 
de pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico; lamenta, neste 
contexto, que o seminário ortodoxo grego 
de Halki, em Heybeliada, continue 
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encerrado;

Or. en

Alteração 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir 
reformas cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade de aplicar de facto aquela 
legislação e de multiplicar os esforços de 
reforma cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

Or. de

Alteração 234
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
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Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero e à sua progressão na 
hierarquia eclesiástica, devolvendo aos 
seus legítimos proprietários todas as 
igrejas e outros locais de culto, incluindo 
bens móveis, reconhecendo os locais de 
culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico e na prática em 
matéria de reconhecimento da 
personalidade jurídica das comunidades 
religiosas e uso do título eclesiástico 
"ecuménico" pelo Patriarcado Ortodoxo;

Or. el

Alteração 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
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jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, aramaicos, gregos e 
arménios, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

Or. en

Alteração 236
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico, bem como a 
necessidade de reconhecer plenamente os 
direitos das minorias;

Or. en

Alteração 237
Tunne Kelam
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico;

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, 
de nova legislação, que altera a Lei das 
Fundações, de fevereiro de 2008, e alarga o 
âmbito da restauração dos direitos de 
propriedade das comunidades não 
muçulmanas; recorda, porém, a 
necessidade urgente de prosseguir reformas 
cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades 
religiosas a obtenção de personalidade 
jurídica, eliminando todas as restrições à 
formação do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e refletindo os 
pareceres da Comissão de Veneza no 
enquadramento jurídico; deplora o facto de 
os incitamentos ao ódio contra as 
minorias religiosas nos meios de 
comunicação social, incluindo a televisão, 
serem comuns e não serem punidos, 
contribuindo assim para um ambiente 
persistentemente hostil em relação às 
minorias religiosas na Turquia;

Or. en

Alteração 238
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Reitera a sua preocupação 
relativamente ao pleno e efetivo respeito 
do direito das minorias religiosas na 
Turquia à liberdade de religião; chama a 
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atenção, em particular, para problemas 
graves e não resolvidos, como a 
transmissão de uma imagem negativa dos 
missionários, por exemplo, nos meios de 
comunicação social, os obstáculos à 
formação do clero, o não-reconhecimento 
da personalidade jurídica das 
comunidades religiosas minoritárias, o 
confisco de propriedades e as práticas 
discriminatórias no que se refere aos 
documentos de identificação; salienta que 
a liberdade de culto é apenas um aspeto 
do direito à liberdade de religião, dado 
que esta engloba a liberdade de mudar de 
religião e de a manifestar no ensino, na 
prática e nos ritos, a nível individual, 
coletivo, privado, público e institucional;

Or. en

Alteração 239
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Exorta o Governo turco a encontrar 
uma solução para a questão da objeção de 
consciência, em conformidade com o 
acórdão no processo Ülke v. Turquia e 
outros acórdãos pertinentes do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
em nome do Grupo ECR

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

17-A. Reitera a sua preocupação com o 
regime de propriedade imobiliária e os 
direitos de propriedade das minorias, 
tendo em conta as dificuldades com que se 
depara a comunidade aramaica (siríaca) 
no que se refere à propriedade 
imobiliária, e solicita ao governo que vele 
por que o mosteiro de São Gabriel, 
fundado em 397 DC, não perca as suas 
terras e seja protegido na sua totalidade; 
manifesta, além disso, a sua preocupação 
com a continuação da apropriação ilegal 
de parcelas importantes de terras histórica 
e legalmente pertencentes a antigos 
mosteiros, igrejas e proprietários 
aramaicos (siríacos) no sudeste da 
Turquia;

Or. en

Alteração 241
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

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

18. Insta o Governo a assegurar que o 
material didático nas escolas reflita a 
pluralidade da sociedade turca, elimine os 
preconceitos e fomente a aceitação de 
todas as minorias e comunidades 
religiosas;

Or. en

Alteração 243
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Relembra que a educação desempenha 
um papel fundamental no processo de 
construção de uma sociedade inclusiva e 
diversificada, fundada no respeito das 
comunidades e minorias religiosas; insta o 
Governo turco a votar especial atenção ao
material didático nas escolas, que deve 
refletir a pluralidade religiosa da sociedade 
turca, eliminar os preconceitos e fomentar 

18. Relembra que a educação desempenha 
um papel fundamental no processo de 
construção de uma sociedade inclusiva e 
diversificada, fundada no respeito das 
comunidades e minorias religiosas e na 
igualdade entre homens e mulheres; insta 
o Governo turco a votar especial atenção à 
revisão dos material didático nas escolas, 
que deve refletir a pluralidade da sociedade 
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a plena aceitação de todas as comunidades 
religiosas, e realça a necessidade de 
materiais de aprendizagem desprovidos de 
preconceitos;

turca, eliminar os preconceitos e fomentar 
a plena aceitação de todas as comunidades 
religiosas, e realça a necessidade de 
materiais de aprendizagem desprovidos de 
preconceitos; regozija-se com a criação da 
Comissão da Igualdade dos Géneros no 
âmbito do Ministério da Educação, bem 
como com os resultados obtidos na 
eliminação de linguagem, imagens e 
expressões sexistas do material didático;

Or. en

Alteração 244
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

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

18. Relembra que a educação desempenha 
um papel fundamental no processo de 
construção de uma sociedade inclusiva e 
diversificada, fundada no respeito das 
comunidades e minorias religiosas; insta o 
Governo turco a eliminar do material 
didático nas escolas os preconceitos e as 
difamações contra as minorias religiosas, 
a fim de fomentar a plena aceitação de 
todas as comunidades religiosas e refletir a 
diversidade religiosa inerente à sociedade 
turca;

Or. de

Alteração 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 18
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Proposta de resolução Alteração

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

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

Or. en

Alteração 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

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

18. Relembra que a educação desempenha 
um papel fundamental no processo de 
construção de uma sociedade inclusiva e 
diversificada, fundada no respeito das 
comunidades e minorias religiosas; insta o 
Governo turco a votar especial atenção ao 
material didático nas escolas, que deve 
refletir a pluralidade de convicções da 
sociedade turca, eliminar os preconceitos e 
fomentar a plena aceitação de todas as 
comunidades religiosas e outras 
comunidades minoritárias, e realça a 
necessidade de materiais de aprendizagem 
desprovidos de preconceitos; constata com 
alívio a libertação dos estudantes que 
haviam sido injustamente presos durante 
18 meses por terem exigido um ensino 
livre;
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Or. en

Alteração 247
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

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

18. Relembra que a educação desempenha 
um papel fundamental no processo de 
construção de uma sociedade inclusiva e 
diversificada, fundada no respeito das 
comunidades e minorias religiosas; insta o 
Governo turco a votar especial atenção ao 
material didático nas escolas, que deve 
refletir a pluralidade religiosa da sociedade 
turca, eliminar a discriminação e os 
preconceitos e fomentar a plena aceitação 
de todas as comunidades religiosas, e 
realça a necessidade de materiais de 
aprendizagem desprovidos de preconceitos;
solicita a abolição do ensino religioso 
obrigatório;

Or. en

Alteração 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta a Turquia a respeitar 
plenamente os direitos à utilização da 
língua materna, que devem ser 
salvaguardados pela nova Constituição; 
recomenda que as escolas sejam 
autorizadas a garantir o ensino na língua 
materna mediante a revisão do artigo 42.º 
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da Constituição; recomenda, além disso, a 
alteração da atual legislação sobre a 
governação provincial, os apelidos e o 
alfabeto, de modo a permitir que os 
curdos e outros grupos minoritários 
utilizem livremente as suas línguas;

Or. en

Alteração 249
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta vivamente as autoridades 
turcas a combaterem de forma vigorosa e 
eficaz as manifestações de antissemitismo 
e, dessa forma, a darem o exemplo à 
região;

Or. nl

Alteração 250
Dimitar Stoyanov

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Exorta a Turquia a intensificar os 
seus esforços para combater a 
intolerância religiosa mediante a adoção 
de medidas destinadas a evitar os ataques 
a membros do clero cristãos e a líderes 
das comunidades cristãs;

Or. bg
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Alteração 251
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; reitera a sua 
proposta de introdução de um sistema de 
atribuição de quotas, a fim de garantir 
uma presença significativa de mulheres 
em todos os níveis das empresas, do setor 
público e da política; insta, em particular, 
os partidos políticos a reforçarem a 
participação ativa das mulheres na 
política;

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; reitera a sua 
proposta de introdução de um sistema de 
atribuição de quotas, a fim de garantir
uma presença significativa de mulheres em 
todos os níveis das empresas, do setor 
público e da política; insta, em particular, 
os partidos políticos a reforçarem a 
participação ativa das mulheres na política;

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; solicita à 
comunidade empresarial que promova 
ativamente uma presença significativa de 
mulheres nas empresas e que tome 
iniciativas concretas para garantir essa 
presença; insta, em particular, os partidos 
políticos a reforçarem a participação ativa 
das mulheres na política;
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Or. en

Alteração 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; reitera a sua 
proposta de introdução de um sistema de 
atribuição de quotas, a fim de garantir 
uma presença significativa de mulheres em 
todos os níveis das empresas, do setor 
público e da política; insta, em particular, 
os partidos políticos a reforçarem a 
participação ativa das mulheres na política;

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; assinala as 
diferentes propostas destinadas a garantir 
uma presença significativa das mulheres 
em todos os níveis das empresas, do setor 
público e da política; insta, em particular, 
os partidos políticos a reforçarem a 
participação ativa das mulheres na política;

Or. de

Alteração 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; reitera a sua proposta 
de introdução de um sistema de atribuição 
de quotas, a fim de garantir uma presença 
significativa de mulheres em todos os 

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; reitera a necessidade 
de reforçar medidas especiais, a fim de 
garantir uma presença significativa de 
mulheres em todos os níveis das empresas, 
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níveis das empresas, do setor público e da 
política; insta, em particular, os partidos 
políticos a reforçarem a participação ativa 
das mulheres na política;

do setor público e da política; insta, em 
particular, os partidos políticos a 
reforçarem a participação ativa das 
mulheres na política;

Or. en

Alteração 255
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; reitera a sua proposta 
de introdução de um sistema de atribuição 
de quotas, a fim de garantir uma presença 
significativa de mulheres em todos os 
níveis das empresas, do setor público e da 
política; insta, em particular, os partidos 
políticos a reforçarem a participação ativa 
das mulheres na política;

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 
mercado de trabalho; reitera a sua proposta 
de introdução de um sistema de atribuição 
de quotas, a fim de garantir uma presença 
significativa de mulheres em todos os 
níveis das empresas, do setor público e da 
política;

Or. en

Alteração 256
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo a 
pobreza feminina e aumentando a inclusão 
social e a participação das mulheres no 

19. Encoraja o Governo a conferir 
prioridade à igualdade dos géneros nos 
seus esforços de reforma, combatendo, 
deste modo, a pobreza feminina e 
aumentando a inclusão social e a 
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mercado de trabalho; reitera a sua proposta 
de introdução de um sistema de atribuição 
de quotas, a fim de garantir uma presença 
significativa de mulheres em todos os 
níveis das empresas, do setor público e da 
política; insta, em particular, os partidos 
políticos a reforçarem a participação ativa 
das mulheres na política;

participação das mulheres no mercado de 
trabalho; reitera a sua proposta de 
introdução de um sistema de atribuição de 
quotas, a fim de garantir uma presença 
significativa de mulheres em todos os 
níveis das empresas, do setor público e da 
política; insta, em particular, os partidos 
políticos a reforçarem a participação ativa 
das mulheres na política; acolhe com 
satisfação os esforços efetuados pelo 
Governo turco para aumentar a 
escolarização das raparigas, pondo 
praticamente termo ao fosso entre géneros 
no ensino primário, e insta o Governo 
turco a tomar todas as medidas 
necessárias para reduzir este fosso 
também no ensino secundário;

Or. en

Alteração 257
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Regozija-se com o aumento do 
número de mulheres no Parlamento turco 
após as eleições de junho de 2011 e insta 
os partidos políticos a reforçarem a 
participação ativa das mulheres na 
política;

Or. en

Alteração 258
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados, em particular através da 
aplicação e reforço da Lei n.º 4320 relativa 
à Proteção da Família e fiscalizando a sua 
execução pelas forças policiais e 
autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco;

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas, em 
particular através da alteração da Lei n.º 
4320 relativa à Proteção da Família, a fim 
de assegurar um amplo âmbito de 
aplicação, independentemente do estado 
civil e da natureza da relação entre a 
vítima e o seu agressor, prevendo vias de 
recurso e mecanismos de proteção 
eficazes, fiscalizando efetivamente o pleno 
cumprimento pelos municípios da 
obrigação de criar um número suficiente 
de abrigos para mulheres e menores em 
risco, garantindo a segurança dos abrigos 
e recrutando assistentes sociais 
competentes e bem remunerados, 
disponibilizando cursos de formação 
profissional, para que as mulheres nos 
abrigos adquiram capacidades para 
construir uma nova vida para si e para os 
seus filhos, e criando um sistema de 
acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco; regozija-se com a 
recente circular n.º 18 do Conselho 
Superior da Magistratura, segundo a qual 
a aplicação de medidas de proteção em 
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casos de violência doméstica deixará de 
ser adiada até ao encerramento do 
processo e todas as Delegações do 
Ministério Público do país devem criar 
uma unidade especializada em casos de 
violência doméstica;

Or. en

Alteração 259
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011;
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados, em particular através da 
aplicação e reforço da Lei n.º 4320 relativa 
à Proteção da Família e fiscalizando a sua 
execução pelas forças policiais e 
autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
encoraja os esforços do Governo, a todos 
os níveis, na luta contra os crimes de 
honra, a violência doméstica e o fenómeno 
dos casamentos forçados, em particular 
através da aplicação e reforço da Lei n.º 
4320 relativa à Proteção da Família e 
fiscalizando a sua execução pelas forças 
policiais e autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco; insta o Governo e o 
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em situação de risco; Parlamento a concluírem o processo 
legislativo relativo ao projeto de lei sobre 
a proteção das mulheres e dos membros 
da família;

Or. en

Alteração 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados, em particular através da 
aplicação e reforço da Lei n.° 4320 relativa 
à Proteção da Família e fiscalizando a sua 
execução pelas forças policiais e 
autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco;

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os chamados crimes de honra, a 
violência doméstica e o fenómeno dos 
casamentos forçados, em particular através 
da aplicação e reforço da Lei n.° 4320 
relativa à Proteção da Família e 
fiscalizando a sua execução pelas forças 
policiais e autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco;
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Or. nl

Alteração 261
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados, em particular através da 
aplicação e reforço da Lei n.º 4320 relativa 
à Proteção da Família e fiscalizando a sua 
execução pelas forças policiais e 
autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco;

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados, em particular através da 
obtenção de um amplo consenso com 
grupos de defesa dos direitos das 
mulheres com base no projeto de lei sobre 
a proteção das mulheres e dos membros 
da família da violência, através da 
aplicação e reforço da Lei n.º 4320 relativa 
à Proteção da Família e fiscalizando a sua 
execução pelas forças policiais e 
autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos 
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco;
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Or. en

Alteração 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados, em particular através da 
aplicação e reforço da Lei n.º 4320 relativa 
à Proteção da Família e fiscalizando a sua 
execução pelas forças policiais e 
autoridades judiciais, obrigando 
efetivamente os municípios a criar um 
número suficiente de abrigos para mulheres 
e menores em risco e criando um sistema 
de acompanhamento das mulheres e dos
menores que abandonem os refúgios, a fim 
de lhes facultar apoio psicológico 
apropriado, assistência jurídica e cuidados 
de saúde, e de apoiar a sua reintegração na 
sociedade; aplaude os esforços do 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e 
a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades 
privadas também criem abrigos como um 
recurso adicional para mulheres e menores 
em situação de risco;

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela 
Turquia da “Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica”, em 24 de novembro de 2011; 
insta o Governo a intensificar os seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, o problema 
endémico da violência doméstica e o 
fenómeno dos casamentos forçados, em 
particular através de uma revisão integral
da Lei n.º 4320 relativa à Proteção da 
Família, de modo a garantir que esta lei 
proteja todas as mulheres, casadas ou 
não, e aplicando, reforçando e
fiscalizando a sua futura execução pelas 
forças policiais e autoridades judiciais, 
obrigando efetivamente os municípios a 
criar um número suficiente de abrigos para 
todas as mulheres e menores em risco e 
criando um sistema de acompanhamento de 
todas as mulheres e menores que 
abandonem os refúgios, a fim de lhes 
facultar apoio psicológico apropriado, 
assistência jurídica e cuidados de saúde, e 
de apoiar a sua reintegração na sociedade; 
aplaude os esforços do Ministério da 
Família e das Políticas Sociais no sentido 
de aumentar o número e a qualidade dos 
abrigos e a decisão deste Ministério de 
permitir que entidades privadas também 
criem abrigos como um recurso adicional 
para mulheres e menores em situação de 
risco;
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Or. en

Alteração 263
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Convida o Governo da Turquia a 
adotar uma política de tolerância zero 
relativamente à violência contra as 
mulheres;

Or. en

Alteração 264
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Manifesta preocupação com a taxa 
desproporcionadamente elevada de 
pobreza entre as crianças; exorta a 
Turquia a elaborar uma estratégia global 
de luta contra a pobreza infantil e o 
trabalho infantil; aplaude a ratificação da 
Convenção do Conselho da Europa para 
a Proteção das Crianças contra a 
Exploração Sexual e o Abusos Sexual; 
insta a Turquia a intensificar os seus 
esforços a nível da luta contra a violência 
doméstica de que as crianças são alvo;

Or. en

Alteração 265
Emine Bozkurt
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Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-B. Sublinha a importância de uma 
coordenação eficaz para assegurar a 
integração da dimensão de género em 
todas as políticas; regozija-se, por 
conseguinte, com os esforços 
desenvolvidos pelo Governo turco para 
reforçar a cooperação em matéria de 
integração da dimensão de género entre 
as autoridades públicas;

Or. en

Alteração 266
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 20-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-C. Saúda a continuação da formação 
de agentes da polícia, profissionais de 
saúde, juízes e procuradores na prevenção 
da violência doméstica; salienta que, para 
completar estes esforços, é necessário um 
mecanismo que permita identificar e 
investigar aqueles que não cumprem a 
sua obrigação de proteger as vítimas e de 
lhes dar apoio;

Or. en

Alteração 267
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo 
da Turquia a alinhar a legislação turca 
com o acervo comunitário da UE e a 
adotar legislação que crie uma autoridade 
para a luta contra a discriminação e a 
igualdade; regista a necessidade de novas 
medidas contra a homofobia e qualquer 
tipo de discriminação, assédio ou 
violência por motivos de orientação 
sexual; reitera a sua exortação ao 
Governo turco no sentido de instruir as 
Forças Armadas turcas para que deixem 
de classificar a homossexualidade como 
uma “doença psicossexual”;

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada;

Or. en

Alteração 268
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade;
regista a necessidade de novas medidas 
contra a homofobia e qualquer tipo de 
discriminação, assédio ou violência por 

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade;
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motivos de orientação sexual; reitera a 
sua exortação ao Governo turco no 
sentido de instruir as Forças Armadas 
turcas para que deixem de classificar a 
homossexualidade como uma “doença 
psicossexual”;

Or. lt

Alteração 269
Raimon Obiols e Richard Howitt
em nome do Grupo S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
em nome do Grupo ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie um uma autoridade para 
a luta contra a discriminação e a igualdade; 
regista a necessidade de novas medidas 
contra a homofobia e qualquer tipo de 
discriminação, assédio ou violência por 
motivos de orientação sexual; reitera a sua 
exortação ao Governo turco no sentido de 
instruir as Forças Armadas turcas para que 
deixem de classificar a homossexualidade 
como uma “doença psicossexual”;

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade, 
incluindo a proteção contra a 
discriminação em razão da orientação 
sexual e da identidade de género; regista a 
necessidade de medidas políticas eficazes e 
legais contra a homofobia, a transfobia e 
qualquer tipo de discriminação, assédio –
inclusivamente por parte das forças da 
polícia e de figuras políticas – ou violência 
por motivos de orientação sexual e 
identidade de género; lamenta as ações 
penais regularmente instauradas contra 
pessoas LGBT, incluindo trabalhadores 
sexuais transexuais, com base na lei sobre 
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pequenos delitos e nas disposições 
relativas a "comportamentos imorais";
reitera a sua exortação ao Governo turco no
sentido de instruir as Forças Armadas 
turcas para que deixem de classificar a 
homossexualidade como uma “doença 
psicossexual”;

Or. en

Alteração 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie um uma autoridade para 
a luta contra a discriminação e a igualdade; 
regista a necessidade de novas medidas 
contra a homofobia e qualquer tipo de 
discriminação, assédio ou violência por 
motivos de orientação sexual; reitera a sua 
exortação ao Governo turco no sentido de 
instruir as Forças Armadas turcas para que 
deixem de classificar a homossexualidade 
como uma “doença psicossexual”;

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade, 
incluindo a proteção contra a 
discriminação em razão da orientação 
sexual e da identidade de género; regista a 
necessidade de medidas políticas eficazes e 
legais contra a homofobia, a transfobia e 
qualquer tipo de discriminação, assédio –
inclusivamente por parte das forças da 
ordem e de figuras políticas – ou violência 
por motivos de orientação sexual e 
identidade de género; lamenta as ações 
penais regularmente instauradas contra 
pessoas LGBT, incluindo trabalhadores 
sexuais transexuais, com base na lei sobre 
pequenos delitos e nas disposições 
relativas a "comportamentos imorais";
reitera a sua exortação ao Governo turco no 
sentido de instruir as Forças Armadas 
turcas para que deixem de classificar a 
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homossexualidade como uma “doença 
psicossexual”;

Or. en

Alteração 271
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie um uma autoridade para 
a luta contra a discriminação e a igualdade; 
regista a necessidade de novas medidas 
contra a homofobia e qualquer tipo de 
discriminação, assédio ou violência por
motivos de orientação sexual; reitera a sua 
exortação ao Governo turco no sentido de 
instruir as Forças Armadas turcas para que 
deixem de classificar a homossexualidade 
como uma “doença psicossexual”;

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade; 
regista a necessidade de novas medidas 
contra a homofobia e qualquer tipo de 
discriminação, assédio ou violência por 
motivos de orientação sexual, incluindo a 
violência contra pessoas transexuais; 
reitera a sua exortação ao Governo turco no 
sentido de instruir as Forças Armadas 
turcas para que deixem de classificar a 
homossexualidade como uma “doença 
psicossexual”; exorta o Governo turco a 
retomar o seu trabalho em matéria de 
direitos da comunidade cigana;

Or. en

Alteração 272
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade; 
regista a necessidade de novas medidas 
contra a homofobia e qualquer tipo de 
discriminação, assédio ou violência por 
motivos de orientação sexual; reitera a sua 
exortação ao Governo turco no sentido de 
instruir as Forças Armadas turcas para que 
deixem de classificar a homossexualidade 
como uma “doença psicossexual”;

21. Insta o Governo a assegurar que a 
igualdade, independentemente do sexo, 
género, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, seja garantida por lei e 
efetivamente aplicada; exorta o Governo da 
Turquia a alinhar a legislação turca com o 
acervo comunitário da UE e a adotar 
legislação que crie uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade; 
regista a necessidade de novas medidas 
contra a homofobia e qualquer tipo de 
discriminação, assédio ou violência por 
motivos de orientação sexual; reitera a sua 
exortação ao Governo turco no sentido de 
instruir as Forças Armadas turcas para que 
deixem de classificar a homossexualidade 
como uma “doença psicossexual”; constata 
que a Turquia é membro da Organização 
da Conferência Islâmica, uma 
organização que restringe os direitos 
humanos aos enunciados na xariá, o que 
está em contradição com os princípios 
básicos da UE;

Or. nl

Alteração 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Manifesta séria preocupação com 
as pessoas LGBT, vítimas particulares de 
maus tratos, tortura e detenções 
arbitrárias, depois da declaração do 
ministro dos Assuntos Internos, que se 
referiu à homossexualidade como 
"imoralidade", "indecência" e "situação 
desumana"; manifesta preocupação com 
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as sentenças desproporcionadamente 
brandas e as circunstâncias atenuantes 
tidas em conta em relação a pessoas 
envolvidas em atos de violência contra 
LGBT; assinala, por conseguinte, a 
necessidade de novas medidas contra a 
homofobia e a discriminação em razão da 
orientação sexual, tal como previsto na 
Recomendação do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa aos 
Estados-Membros sobre medidas para 
lutar contra a discriminação em razão da 
orientação sexual ou da identidade de 
género; insta a que o projeto de lei sobre a 
luta contra a discriminação e a comissão 
para a igualdade seja adaptado às normas 
da UE, nomeadamente no que diz respeito 
à orientação sexual e à identidade de 
género; insta as autoridades nacionais e 
locais a porem termos aos homicídios de 
transexuais, nomeadamente dos 
trabalhadores sexuais transexuais;

Or. en

Alteração 274
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta a Turquia a demonstrar 
resiliência e a intensificar os seus 
esforços no sentido de encontrar uma 
solução política para a questão curda e 
solicita a todas as forças políticas que 
congreguem esforços para reforçar o 
diálogo político e intensificar o processo de 
inclusão e participação, em termos 
políticos, culturais e socioeconómicos, dos 
cidadãos de origem curda; insta o Governo 
da Turquia a redobrar os seus esforços de 
modo a continuar a fomentar o 
desenvolvimento socioeconómico da zona 

22. Encoraja os esforços efetuados pelo 
Governo no sentido de encontrar uma 
solução política para a questão curda; insta
todas as forças políticas a congregarem
esforços para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos, dos cidadãos de 
origem curda e insiste na necessidade de o 
PKK, bem com as organizações a este 
associadas e as organizações que o 
representam porem termo a toda a 
atividade terrorista e empenharem-se 
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sueste do país; considera que a reforma 
constitucional oferece um enquadramento 
valioso para a promoção de uma abertura 
democrática; recorda que apenas se 
conseguirá atingir uma solução política 
com base num debate aberto e 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda, e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores 
e jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras 
municipais e membros de conselhos 
municipais eleitos localmente, bem como 
defensores dos direitos humanos, em 
relação com o julgamento do KCK;

realmente num processo político 
democrático e pacífico;

Or. en

Alteração 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; considera, neste contexto, essencial 
o direito ao ensino na língua materna e o 
direito a utilizar a língua curda nas 
comunicações com a administração local;
insta o Governo da Turquia a redobrar os 
seus esforços de modo a continuar a 
fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
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aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manisfesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

Or. en

Alteração 276
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manisfesta a sua 

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
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preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

Or. en

Alteração 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manisfesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manifesta a sua 
séria preocupação perante o elevado 
número de ações penais intentadas contra 
escritores e jornalistas que sobre ela 
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perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

escreveram e perante a prisão prolongada, 
durante o julgamento, de milhares de 
membros ativos do Partido da Paz e da 
Democracia (BDP), entre os quais se 
encontra um número crescente de
políticos curdos democraticamente eleitos, 
presidentes de câmaras municipais e 
membros de conselhos provinciais e
municipais, advogados e defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

Or. en

Alteração 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manisfesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e condena o elevado 
número de ações penais intentadas contra 
escritores e jornalistas que sobre ela 
escreveram e perante o assédio policial e a 
detenção de muitos políticos curdos, 
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curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

presidentes de câmaras municipais e 
membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK e outras operações policiais;

Or. en

Alteração 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manisfesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
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julgamento do KCK; julgamento do KCK; sublinha a 
importância de lançar um debate sobre a 
questão curda nas instituições 
democráticas, em particular na Grande 
Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manisfesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK;

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência 
e a intensificar os seus esforços no sentido 
de encontrar uma solução política para a 
questão curda e solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda; insta o Governo da Turquia a 
redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional 
oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática; 
recorda que apenas se conseguirá atingir 
uma solução política com base num debate 
aberto e verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda, e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações penais intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais eleitos 
localmente, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK; insta o Governo da 
Turquia a garantir a segurança da região 



PE478.719v01-00 176/288 AM\888692PT.doc

PT

contra as organizações armadas ilegais e 
a criar um ambiente pacífico, para que as 
figuras políticas de origem curda possam 
levar a cabo um debate livre e pluralista;

Or. en

Alteração 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Acolhe com satisfação a recente 
declaração do Governo turco sobre a 
reabertura de uma escola para a minoria 
grega na ilha de Gökçeada (Imbros) e 
espera que esta intenção seja rapidamente 
posta em prática, dado tratar-se de uma 
medida positiva para a preservação do 
caráter bicultural das ilhas turcas de 
Gökçeada (Imbros) e Bozcaada 
(Tenedos), em conformidade com a 
Resolução 1625 da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa; 
constata, porém, que são necessárias 
novas medidas para resolver os problemas 
com que os membros da minoria grega se 
veem confrontados, em particular no que 
se refere aos seus direitos de propriedade;

Or. en

Alteração 282
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Toma nota da estratégia global 
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levada a cabo pelo Governo turco para 
reforçar os direitos e liberdades 
democráticos dos seus cidadãos, 
conferindo a devida atenção às suas 
necessidades de desenvolvimento cultural, 
social e económico; considera que a 
reforma constitucional oferece um quadro 
muito útil para a promoção de uma 
abertura democrática; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político;

Or. en

Alteração 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Acolhe com satisfação as medidas 
construtivas tomadas pelas partes 
envolvidas no conflito curdo no primeiro 
semester de 2011, nomeadamente os 
repetidos cessar-fogos por parte do PKK e 
do Governo turco e a abertura do diálogo 
com Abdullah Öcalan; deplora o facto de 
as negociações terem sido interrompidas e 
de se estar perante uma nova fase de 
escalada da violência; exorta o Governo 
turco a retomar as negociações com a 
maior brevidade possível e a melhorar as 
condições de detenção de Abdullah 
Öcalan, nomeadamente o regime de 
isolamento que lhe é imposto desde 17 de 
julho de 2011;

Or. en

Alteração 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
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Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-B. Insta a Turquia a permitir uma 
investigação exaustiva e independente das 
atividades atuais e passadas dos militares 
turcos envolvendo a alegada utilização de 
armas químicas; insta a Turquia a 
conceder à Organização para a Interdição 
das Armas Químicas (OPCW) acesso a 
todas as instalações relevantes e a 
disponibilizar todos os documentos 
pertinentes;

Or. en

Alteração 285
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Realça a necessidade de alinhar o 
enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, na 
medida em que a remoção de todos os 
obstáculos ao pleno exercício dos direitos 
dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento;

23. Regozija-se com os esforços efetuados 
pelas autoridades turcas para alinhar o 
enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT;

Or. en
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Alteração 286
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Realça a necessidade de alinhar o 
enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, na 
medida em que a remoção de todos os 
obstáculos ao pleno exercício dos direitos 
dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento;

23. Regozija-se com os esforços efetuados 
pelas autoridades turcas para alinhar o 
enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, e 
regista favoravelmente a vontade política 
do Governo turco em relação a esta 
questão, na medida em que a remoção de 
todos os obstáculos ao pleno exercício dos 
direitos dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento;

Or. en

Alteração 287
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Realça a necessidade de alinhar o 
enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, na 
medida em que a remoção de todos os 
obstáculos ao pleno exercício dos direitos 
dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 

23. Realça a necessidade urgente de 
alinhar o enquadramento jurídico dos 
direitos dos trabalhadores e dos sindicatos 
com os padrões da UE, os instrumentos do 
Conselho da Europa e as convenções da 
OIT e de os aplicar plenamente na 
prática, na medida em que a remoção de 
todos os obstáculos ao pleno exercício dos 
direitos dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
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económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento;

uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento;

Or. en

Alteração 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Realça a necessidade de alinhar o 
enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, na 
medida em que a remoção de todos os 
obstáculos ao pleno exercício dos direitos 
dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento;

23. Realça a necessidade de alinhar o 
enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, na 
medida em que a remoção de todos os 
obstáculos ao pleno exercício dos direitos 
dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento; espera que, com 
esse alinhamento, se possa obter uma 
limitação das práticas de “dumping”, 
contrárias aos princípios de concorrência 
leal que inspiram a UE.

Or. it

Alteração 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Realça a necessidade de alinhar o 23. Realça a necessidade de alinhar o 
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enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, na 
medida em que a remoção de todos os 
obstáculos ao pleno exercício dos direitos 
dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento;

enquadramento jurídico dos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos com os 
padrões da UE e as convenções da OIT, na 
medida em que a remoção de todos os 
obstáculos ao pleno exercício dos direitos 
dos trabalhadores e dos sindicatos 
assegurará que o forte progresso 
económico atual seja acompanhado por 
uma difusão mais ampla, na sociedade 
turca, da riqueza gerada pelo crescimento 
económico, criando assim um maior 
potencial de crescimento; insta, por 
conseguinte, todas as partes presentes no 
Conselho Económico e Social a 
reforçarem o seu empenho e a sua 
cooperação com vista ao cumprimento dos 
critérios para a abertura do Capítulo 19 
sobre política social e emprego;

Or. en

Alteração 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Exorta o Governo turco a prestar 
especial atenção à situação 
socioeconómica de todas as minorias 
cristãs, nomeadamente dos Arameus 
(Siríacos) do sudeste da Turquia e das 
comunidades arménia e grega, de molde a 
garantir que os projetos de 
desenvolvimento regional também se 
destinam a esses grupos, que estes 
recebem verbas adequadas e 
proporcionais a título da assistência 
financeira da UE e que não sejam 
discriminados por motivos étnicos, 
religiosos e linguísticos;
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Or. en

Alteração 291
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Manifesta a sua preocupação 
quanto à prática de intentar ações penais 
contra sindicalistas, em particular no 
setor da educação, que estão empenhados 
na procura de melhores condições de 
trabalho, de educação e de vida, e que, no 
interesse público e dos trabalhadores, 
denunciam as violações dos Direitos do 
Homem, como contributo para uma 
sociedade pluralista; considera a 
criminalização de opiniões  e das 
atividades sindicais um obstáculo 
fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as 
restrições desproporcionadas às 
liberdades de expressão, associação e 
reunião;

Or. en

Alteração 292
Nadezhda Neynsky

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Congratula-se com a melhoria do 
ambiente empresarial, especialmente 
mediante a adoção de um novo Código 
Comercial turco, de uma estratégia para 
as PME e do Plano de Ação para 
2011-2013, da avaliação e implementação 
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do Small Business Act, da criação de um 
programa de apoio ao desenvolvimento 
das PME e do aumento do acesso ao 
financiamento para as PME no país;

Or. en

Alteração 293
Peter van Dalen

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Exorta a Turquia a garantir o 
direito de regresso dos refugiados, 
nomeadamente dos Arameus (Síriacos) do 
sudeste da Turquia, bem como das 
minorias arménia e grega, em 
conformidade com o Direito 
internacional;

Or. en

Alteração 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Reitera a necessidade de reforçar a 
coesão entre as regiões da Turquia e entre 
as zonas rurais e urbanas; assinala, neste 
contexto, o papel particular da educação e 
a necessidade de acometer as persistentes 
e substanciais disparidades regionais a 
nível da qualidade da educação e das 
taxas de inscrição;

Or. en
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Alteração 295
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Congratula-se com a diversificação 
do mercado energético da Turquia, mas 
encoraja igualmente o governo turco a 
examinar adequadamente o risco e a 
responsabilidade relativamente aos atuais
projetos de centrais nucleares, como o de 
Akkuyu;

Or. en

Alteração 296
Julie Girling

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de a alteração à lei relativa à 
produção de energia elétrica através de 
fontes de energia renováveis, de dezembro 
de 2010, permitir a construção de centrais 
de produção de energia em sítios naturais 
e de o artigo 17.º, do decreto de agosto  de 
2011, relativo aos deveres e à organização 
do Ministério de Ambiente e do 
Desenvolvimento Urbano permitir que um 
organismo recém-criado proceda à 
revisão e à eventual reclassificação de 
sítios naturais;

Or. en
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Alteração 297
Peter van Dalen

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Exorta a Turquia, nos termos do 
crescente consenso mundial e dos 
princípios do Direito internacional, a 
reconhecer seus atos passados de 
genocídio contra os Arménios, os Gregos 
pônticos e as populações aramaicas 
(siríacas);

Or. en

Alteração 298
Antigoni Papadopoulou e Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Exorta o Governo turco a 
considerar devidamente a sustentabilidade 
e as consequências ambientais dos seus 
planos para o estabelecimento de uma 
central nuclear no sul da Turquia 
(Akkuyu), que ameaça a zona limítrofe; 
salienta a necessidade de preservar o 
património natural, cultural e 
arqueológico, em plena conformidade 
com as normas europeias;

Or. en

Alteração 299
Julie Girling

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

24-B. Congratula-se com a criação do 
Departamento 14 do Ministério da 
Justiça, em fevereiro de 2011, que está 
incumbido de tratar dos recursos e 
processos em matéria de ambiente e 
energia, e considera a sua criação um 
passo positivo na tentativa de colmatar os 
atrasos nos processos judiciais e, 
consequentemente, de aliviar o sistema 
judicial;

Or. en

Alteração 300
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a
Turquia e todas as partes interessadas a 
procurarem, com persistência e boa 
vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada 
das suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 

25. Insta a Turquia a:
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para todos;
a) Retirar imediatamente de Chipre as 
forças de ocupação turcas;

b) Reconhecer Chipre como um Estado 
unificado e não dividido;
c) Permitir a Chipre a perfuração nas 
próprias águas territoriais para procurar 
gás;

d) Iniciar o repatriamento dos imigrantes 
ilegais;

e) Dar a sua colaboração à criação duma 
comissão para zelar pela devolução das 
propriedades expropriadas;
f) Indemnizar os habitantes originais 
pelos prejuízos causados;

Or. nl

Alteração 301
Pino Arlacchi e Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; louva o empenhamento 
turco nesta questão; salienta que um 
acordo justo e viável para a questão 
cipriota é, neste momento, urgente e exorta 
a Turquia e todas as partes interessadas a 
procurarem, com persistência e boa 
vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
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criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

Or. en

Alteração 302
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a
iniciar a retirada das suas forças de 
Chipre e a transferir a administração de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.° 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão alfandegária 
da EU, de modo a criar um ambiente 
positivo para a conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota, no 
respeito dos interesses e das preocupações 
de ambas as comunidades, é, neste 
momento, urgente e exorta a Turquia, a 
Grécia, a República de Chipre, os 
representantes do Norte de Chipre e todas 
as outras partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; no âmbito de medidas destinadas a 
instaurar a confiança, insta o Governo da 
Turquia a reduzir as suas forças no Norte 
de Chipre;  insta a República de Chipre a 
permitir o comércio direto com os portos e 
os aeroportos cipriotas-turcos, bem como 
a  tomar medidas urgentes para permitir a 
renovação de Famagusta / Varosha;

Or. en
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Alteração 303
Antigoni Papadopoulou e Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a 
procurarem, com persistência e boa 
vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir
o porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas e exorta a Turquia a 
procurar  com persistência, boa vontade e 
em termos concretos, um acordo global, 
em consonância com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e os princípios em que 
assenta a UE; insta o Governo da Turquia 
a propiciar um clima adequado às 
negociações mediante a retirada imediata 
das suas forças de Chipre e permitindo que 
Famagusta volte às mãos dos seus 
legítimos habitantes, em aplicação da 
Resolução 550 (1984) do CS das NU; 
lamenta, igualmente, que a Turquia tenha 
rejeitado a proposta do governo da
República de Chipre em 2010 para, inter 
alia, abrir o porto de Famagusta, sob os 
auspícios da União Europeia, o que 
permitiria as transações comerciais entre 
a UE e os cipriotas-turcos, através do 
porto de Famagusta;

Or. en

Alteração 304
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
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Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota 
assente nos parâmetros que foram objeto
de acordo no quadro das Nações Unidas 
é, neste momento, urgente e exorta a 
Turquia e todas as partes interessadas a 
procurarem, com persistência e boa 
vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

Or. en

Alteração 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e inadiável; 
exorta a Turquia e todas as partes 
interessadas a procurarem, com 
persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
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Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;
solicita a realização urgente das obras de 
restauro necessárias à requalificação do 
património artístico-religioso da parte 
setentrional da ilha, atualmente em estado 
de deterioração;

Or. it

Alteração 306
Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a 
procurarem, com persistência e boa 
vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que uma solução 
justa e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
a procurar, com persistência e boa 
vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
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permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

Or. el

Alteração 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; lamenta que não se tenham 
registado quaisquer progressos na 
normalização das relações bilaterais com 
a República de Chipre; insta o Governo da 
Turquia a retirar de imediato as suas 
forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

Or. en
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Alteração 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de 
Chipre e a transferir a administração de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.° 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão alfandegária da 
UE, de modo a criar um ambiente positivo 
para a conclusão eficaz das negociações 
de reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global assente nos parâmetros que foram 
objeto de acordo a nível das Nações 
Unidas, nomeadamente, na solução 
bi-zonal, bi-comunitária e de igualdade 
política, tal como estipulado pelas 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança e reiterado pela declaração 
conjunta dos dois líderes de 23 de maio de 
2008; solicita, igualmente, outras medidas 
destinadas a promover um clima positivo 
para o sucesso das negociações em curso 
tendo em vista a reunificação, 
nomeadamente a plena aplicação das 
Conclusões do Conselho UE, de 26 de 
abril de 2004, que visa pôr cobro ao 
isolamento dos cipriotas-turcos e a 
aproximá-los da UE, bem como a 
celebração de um acordo destinado a 
transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, conjuntamente com a abertura, 
por parte da República de Chipre do porto 
de Famagusta, sob supervisão alfandegária 
da UE, de forma a permitir aos 
cipriotas-turcos comerciar diretamente;

Or. en
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Alteração 309
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a 
procurarem, com persistência e boa 
vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir
o porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
a procurar com persistência e boa vontade, 
um acordo global, em consonância com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e os 
princípios em que assenta a UE; insta o 
Governo da Turquia a iniciar de imediato a 
retirada das suas forças de Chipre e a 
transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; recorda a proposta do presidente 
da República de Chipre no sentido de 
reabrir o porto de Famagusta, sob os 
auspícios da UE, promovendo um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitindo a ambas as comunidades
comerciar diretamente, de uma forma legal 
aceitável para todos;

Or. en

Alteração 310
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 25. Apoia fortemente as negociações em 
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curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global, em consonância com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e os princípios em que 
assenta a UE; insta o Governo da Turquia 
a iniciar a retirada das suas forças de 
Chipre e a transferir a administração de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.° 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão alfandegária da 
EU, de modo a criar um ambiente positivo 
para a conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

Or. en

Alteração 311
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global, em consonância com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e os princípios em que 
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para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

assenta a UE; insta o Governo da Turquia 
a iniciar a retirada das suas forças de 
Chipre e a transferir a administração de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.° 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão alfandegária da 
EU, de modo a criar um ambiente positivo 
para a conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

Or. en

Alteração 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.° 550
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão alfandegária da 
EU, de modo a criar um ambiente positivo 
para a conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a dar 
imediatamente início à retirada das suas 
forças de Chipre e à transferência da
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 



AM\888692PT.doc 197/288 PE478.719v01-00

PT

uma forma legal aceitável para todos; diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

Or. de

Alteração 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar de imediato a retirada das suas 
forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o
porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

Or. en

Alteração 314
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
iniciar sem mais delongas a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.° 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta, sob supervisão 
alfandegária da EU, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos comerciar 
diretamente, de uma forma legal aceitável 
para todos;

Or. en

Alteração 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 

25. Apoia fortemente as negociações em 
curso com vista à reunificação de Chipre, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas; salienta que um acordo 
justo e viável para a questão cipriota é, 
neste momento, urgente e exorta a Turquia 
e todas as partes interessadas a procurarem, 
com persistência e boa vontade, um acordo 
global; insta o Governo da Turquia a 
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iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.° 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob 
supervisão alfandegária da EU, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
e do aeroporto internacional de Nicósia 
(Ercan) para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.° 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta, sob supervisão alfandegária da 
EU, de modo a criar um ambiente positivo 
para a conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos comerciar diretamente, de 
uma forma legal aceitável para todos;

Or. en

Alteração 316
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta as instituições europeias a 
tomar todas as medidas necessárias para 
permitir o comércio direto entre a UE e a 
parte Norte de Chipre, bem como para 
facilitar a livre circulação da comunidade 
turca de Chipre, a fim de pôr termo ao 
isolamento da comunidade cipriota- turca, 
de acordo com as Conclusões da Reunião 
do Conselho dos Assuntos Gerais da UE, 
de 26 de abril de 2004;

Or. en

Alteração 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

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

25-A. Insta vivamente a Turquia a 
reconhecer todos os Estados-Membros da 
UE, incluindo a República de Chipre;

Or. nl

Alteração 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Encoraja a Turquia a intensificar o 
seu apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

26. Considera indispensável que a Turquia 
intensifique o seu apoio ao Comité das 
Pessoas Desaparecidas em Chipre;

Or. it

Alteração 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

26. Encoraja a Turquia a apoiar totalmente 
o Comité das Pessoas Desaparecidas em 
Chipre;

Or. nl

Alteração 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre, 
proporcionando, em particular, o seu 
acesso a zonas militares e aos arquivos, 
bem como a tomar todas as medidas 
apropriadas, em conformidade com as 
conclusões do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, no que se refere à 
questão humanitária das pessoas 
desaparecidas;

Or. en

Alteração 321
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre; insta todas as 
partes a continuarem a intensificar os 
seus esforços para apoiar o trabalho do 
Comité;

Or. en

Alteração 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 26
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Proposta de resolução Alteração

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre (CPD); insta 
todas as partes a continuarem a 
intensificar os seus esforços para apoiar o 
trabalho do Comité;

Or. en

Alteração 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Exorta a Turquia a abster-se de 
novas instalações ilegais de cidadãos 
turcos na ilha, porquanto tal continuaria 
a alterar o equilíbrio demográfico e a 
fragilizar o sentimento de pertença dos 
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seus cidadãos a um futuro Estado comum, 
assente no seu passado comum; apela à 
Turquia para abordar o assunto da 
ocupação ilegal dos cidadãos turcos na 
ilha, em conformidade com a Convenção 
de Genebra, os princípios do Direito 
Internacional e das resoluções pertinentes 
do Conselho da Europa;

Or. en

Alteração 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Condena firmemente a profanação 
de igrejas, a destruição de cemitérios no 
Norte de Chipre e urge a Turquia a 
reconstruir esses locais;

Or. en

Alteração 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

26. Encoraja a Turquia a apoiar totalmente 
o Comité das Pessoas Desaparecidas em 
Chipre;

Or. nl

Alteração 327
Geoffrey Van Orden
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Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com 
a Presidência da União Europeia na 
segunda metade de 2012, se a questão 
cipriota ainda não estiver solucionada 
nessa altura; recorda que a União 
Europeia se baseia em princípios de 
cooperação leal e solidariedade mútua 
entre todos os seus Estados-Membros e 
que, como país candidato à adesão, a 
Turquia se deve comprometer a manter 
relações serenas com a União Europeia e 
todos os seus Estados-Membros; recorda 
ainda que a Presidência do Conselho da 
União Europeia se encontra prevista no 
Tratado da União Europeia;

27. Salienta que uma conclusão positiva 
do processo de solução global para o 
problema de Chipre permitirá ao novo 
Estado federado a criar na ilha assumir a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia na segunda metade de 2012;
recorda, neste contexto, que a Turquia já 
manifestou a sua disponibilidade para 
estabelecer relações com o novo Estado 
emergente na sequência de uma solução 
global;

Or. en

Alteração 328
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 

27. Considera inaceitáveis as declarações 
da Turquia segundo as quais congelaria 
relações com a Presidência da União 
Europeia na segunda metade de 2012, se a 
questão cipriota ainda não estiver 
solucionada nessa altura; recorda que a 
União Europeia se baseia em princípios de 
cooperação leal e solidariedade mútua 
entre todos os seus Estados-Membros e 
que, como país candidato à adesão, a 
Turquia se deve comprometer a manter 
relações serenas com a União Europeia e 
todos os seus Estados-Membros; recorda 
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Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

ainda que a Presidência do Conselho da 
União Europeia se encontra prevista no 
Tratado da União Europeia;

Or. en

Alteração 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

27. Condena as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados–Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

Or. en

Alteração 330
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 

27. Critica as declarações da Turquia,
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
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metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura;
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura;
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

Or. de

Alteração 331
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

27. Constata as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia; exorta a Comissão e o 
Conselho a congelarem também as 
relações com a Turquia;

Or. nl
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Alteração 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura;
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

27. Manifesta-se profundamente abalado 
com as declarações da Turquia, segundo as 
quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura;
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

Or. de

Alteração 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
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comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros, em particular no que à 
sua presidência rotativa diz respeito; 
recorda ainda que a Presidência do 
Conselho da União Europeia se encontra 
prevista no Tratado da União Europeia;

Or. en

Alteração 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012 se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura, 
considerando tal posição incompatível 
com o estatuto de país candidato à adesão; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

Or. it

Alteração 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 27
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Proposta de resolução Alteração

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia;

27. Lamenta as declarações da Turquia 
segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda 
metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; 
recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e 
solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e que, como país 
candidato à adesão, a Turquia se deve 
comprometer a manter relações serenas 
com a União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia se encontra prevista no Tratado 
da União Europeia; acredita, porém, que 
uma conclusão bem sucedida das 
negociações em curso permitirá 
estabelecer relações plenas entre a 
Turquia e um novo Estado parceiro, pelo 
que urge todas as partes a apoiarem 
plenamente os esforços do 
Secretário-Geral das Nações Unidas para 
que uma federação cipriota unida,
bi-comunitária e bi-zonal possa assumir a 
presidência da União Europeia em julho 
de 2012;

Or. en

Alteração 336
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Salienta que uma conclusão 
positiva do processo de solução global 
para o problema de Chipre permitirá ao 
novo Estado parceiro a criar na ilha 
assumir a Presidência do Conselho da 
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União Europeia na segunda metade de 
2012;  recorda, neste contexto, que a 
Turquia já manifestou a sua 
disponibilidade para estabelecer relações 
com o novo Estado parceiro emergente na 
sequência da solução global;

Or. en

Alteração 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

28. Lamenta o facto de os acordos 
“Berlin-Plus” para a colaboração 
UE-NATO terem sido bloqueados pelas 
objeções da Turquia à participação 
cipriota na NATO e pelas objeções de 
Chipre à participação turca na PESD e na 
Agência Europeia de Defesa; exorta a 
Turquia e Chipre a levarem a cabo um 
verdadeiro político diálogo sobre medidas 
destinadas à instauração da confiança e 
conducentes à segurança mútua, bem 
como a definirem objetivos estratégicos 
comuns para a Europa e a Turquia em 
toda a região;

Or. en

Alteração 338
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 28. Lamenta que a cooperação estratégica 



AM\888692PT.doc 211/288 PE478.719v01-00

PT

político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

NATO-UE para além dos acordos "Berlin 
Plus" se encontre efetivamente bloqueada 
devido a posição negativa da Turquia;

Or. en

Alteração 339
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

28. Exorta a Turquia a abandonar a 
NATO, tendo em conta a evolução recente 
das relações internacionais;

Or. nl

Alteração 340
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

28. Apela a uma cooperação pragmática 
entre a UE e a NATO que ultrapasse o 
litígio Turquia/Chipre e espera uma 
rápida normalização das relações 
UE-NATO; exorta a Turquia a abster-se 
de dificultar a cooperação UE-NATO;

Or. en
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Alteração 341
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte 
exorta a República de Chipre a levantar o 
seu veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

28. Reconhece a importância da Turquia 
enquanto aliado-chave da NATO, bem 
como a necessidade urgente de resolver a 
questão de Chipre, de modo a que seja 
removido qualquer obstáculo à coesão, à 
revitalização e à cooperação com a 
aliança;

Or. en

Alteração 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu 
veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre;

Or. en

Alteração 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 28
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Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu 
veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre;

Or. nl

Alteração 344
Dimitar Stoyanov

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu 
veto à participação da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre;

Or. bg

Alteração 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre e, por conseguinte, exorta 
a República de Chipre a levantar, 
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à participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

simultaneamente, o seu veto à participação 
da Turquia na Agência Europeia de 
Defesa;

Or. en

Alteração 346
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
à participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre e, por conseguinte, exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
ao estatuto de observador da Turquia na 
Agência Europeia de Defesa;

Or. en

Alteração 347
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
à participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando 
o seu veto à cooperação UE-NATO, 
incluindo Chipre, e por conseguinte exorta 
a República de Chipre a levantar o seu veto 
à participação da Turquia nas atividades da
Agência Europeia de Defesa;

Or. en
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Alteração 348
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais;
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca 
contra a Grécia não tenha sido retirada e 
está convicto de que uma melhoria das 
relações bilaterais entre os dois países 
conduziria à retirada dessa ameaça;

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; insta à 
realização de rápidos progressos tendo em 
vista ultrapassar os litígios históricos 
sobre os direitos territoriais no Mar Egeu; 

Or. en

Alteração 349
Metin Kazak e Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca 
contra a Grécia não tenha sido retirada e 
está convicto de que uma melhoria das 
relações bilaterais entre os dois países 
conduziria à retirada dessa ameaça;

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; exorta 
os parlamentos grego e turco a retirarem 
as resoluções que foram aprovadas em 1 e 
8 de junho de 1995, respetivamente;

Or. en

Alteração 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio
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Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está 
convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça;

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
expressa grande preocupação com o facto 
de que a ameaça de casus belli declarada 
pela Grande Assembleia Nacional Turca 
contra a Grécia não tenha sido retirada e 
está convicto de que uma melhoria das 
relações bilaterais entre os dois países 
conduziria à retirada dessa ameaça;

Or. it

Alteração 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está
convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça;

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais;
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e que a 
Turquia não tenha posto termo à disputa 
dos limites territoriais, marítimos e aéreos 
gregos (bem como a do FIR), conforme 
estabelecido nos tratados e convenções 
nacionais, estando convicto de que uma 
melhoria das relações bilaterais entre os 
dois países conduziria à retirada dessa 
ameaça;

Or. el



AM\888692PT.doc 217/288 PE478.719v01-00

PT

Alteração 352
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está 
convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça;

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está 
convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça; insta o Governo 
turco a procurar soluções para preservar 
o caráter bicultural das ilhas turcas de 
Gökceada (Imvros) e Bozcaada (Tenedos) 
e a resolver os problemas com que os 
membros da minoria grega se veem
confrontados no domínio da educação e 
dos direitos à propriedade;

Or. en

Alteração 353

Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução

N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está 

Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está 
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convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça;

convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça; espera que a 
Turquia ponha termo às suas persistentes 
violações do espaço aéreo e das águas 
territoriais gregas, e que deixe de 
sobrevoar as ilhas gregas;

Or. el

Alteração 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a 
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está 
convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça;

29. Regista a intensificação contínua dos 
esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais; 
considera, no entanto, lamentável que a
ameaça de casus belli declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia não tenha sido retirada e está 
convicto de que uma melhoria das relações 
bilaterais entre os dois países conduziria à 
retirada dessa ameaça; exorta o Governo 
turco a pôr cobro à violação contínua do 
espaço aéreo grego e aos voos militares 
turcos sobre as ilhas gregas;

Or. en

Alteração 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

29-A. Considera que os governos da 
Grécia e da Turquia devem aceder aos 
pedidos que de longa data têm vindo a ser 
feitos em matéria de redução das 
aquisições de armamento, a fim de que as 
somas exorbitantes destinadas a esse 
efeito possam ser orientadas para vários 
objetivos sociais em ambos os países, 
especialmente agora que a crise 
económica internacional atingiu o seu 
auge;

Or. el

Alteração 356
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Salienta que as ameaças deste tipo, 
bem como as repetidas violações das 
águas territoriais e do espaço aéreo dos 
Estados-Membros vizinhos, são 
incompatíveis com o princípio das boas 
relações de vizinhança; salienta que a 
Turquia, na sua qualidade de país 
candidato, deve empenhar-se 
inequivocamente em manter relações de 
boa vizinhança e em resolver 
pacificamente quaisquer litígios, em 
conformidade com a Carta das Nações 
Unidas e recorrendo, se necessário, ao 
Tribunal Internacional de Justiça;

Or. en

Alteração 357
Dimitar Stoyanov
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Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Exorta a Turquia a honrar os 
compromissos assumidos no Tratado de 
Ancara de 18 de outubro de 1925 e a 
pagar as indemnizações previstas por este 
tratado, acrescidas dos juros devidos ao 
abrigo das práticas do direito 
internacional, aos refugiados búlgaros da 
Trácia Oriental e aos seus descendentes 
cujas propriedades foram confiscadas 
durante a Segunda Guerra dos Balcãs de 
1913; considera que o facto de a Turquia 
honrar os compromissos internacionais 
que assumiu constituiria um importante 
sinal de progresso;

Or. bg

Alteração 358
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a 
assinar e ratificar a referida Convenção 
sem demora; recorda a total legitimidade 
da zona económica exclusiva da 
República de Chipre em conformidade 
com a UNCLOS;

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; 
reconhece que as soluções para 
determinados litígios territoriais podem 
ser baseadas em restrições voluntárias e 
em compromissos negociados num 
espírito de confiança mútua e que tal 
permitiria uma adesão rápida da Turquia 
à UNCLOS;

Or. en
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Alteração 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS;

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda o direito soberano da 
República de Chipre de sondar e explorar 
os recursos naturais na sua zona 
económica exclusiva, em conformidade 
com o acervo da UE e o Direito 
internacional, nomeadamente a 
UNCLOS; exprime sérias preocupações 
relativamente às ameaças públicas turcas 
contra a República de Chipre, e exorta a 
Turquia a evitar recorrer a ameaças e a 
causar atritos, bem como a abster-se de 
violar os direitos de soberania da 
República de Chipre nas suas águas 
territoriais, na ZEE e no espaço aéreo;

Or. en

Alteração 360
Antigoni Papadopoulou e Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
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Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS;

Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda o direito soberano da 
República de Chipre de sondar e explorar 
os recursos naturais na sua zona 
económica exclusiva, em conformidade 
com o acervo da UE e o Direito 
internacional, nomeadamente a 
UNCLOS; exprime sérias preocupações 
relativamente às recentes ameaças 
públicas turcas contra a República de 
Chipre, e exorta a Turquia a evitar 
recorrer a ameaças e a causar atritos, 
bem como a abster-se de violar os direitos 
de soberania da República de Chipre nas 
suas águas territoriais, na ZEE e no 
espaço aéreo;

Or. en

Alteração 361
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS;

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda o direito soberano da 
República de Chipre de sondar e explorar 
os recursos naturais na sua zona 
económica exclusiva, em conformidade 
com o acervo da UE e o Direito 
internacional, nomeadamente a 
UNCLOS; exprime sérias preocupações 
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relativamente às recentes ameaças 
públicas turcas contra a República de 
Chipre, e exorta a Turquia a evitar 
recorrer a ameaças e a causar atritos, 
bem como a abster-se de violar os direitos 
de soberania da República de Chipre nas 
suas águas territoriais, na ZEE e no 
espaço aéreo;

Or. en

Alteração 362
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS;

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; salienta a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS;

Or. en

Alteração 363
Kyriakos Mavronikolas e Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
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Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS;

Estados_Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS 
e salienta os direitos soberanos de todos 
os Estados-Membros da UE, em 
conformidade com o Direito 
internacional; exprime sérias 
preocupações relativamente às recentes 
ameaças públicas turcas contra a 
República de Chipre, e exorta a Turquia a 
evitar recorrer a ameaças e a causar 
atritos, bem como a abster-se de violar os 
direitos de soberania da República de 
Chipre nas suas águas territoriais, na 
ZEE e no espaço aéreo;

Or. en

Alteração 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS;

30. Realça que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 
foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz parte 
integrante do acervo comunitário; exorta, 
por conseguinte, o Governo turco a assinar 
e ratificar a referida Convenção sem 
demora; recorda a total legitimidade da 
zona económica exclusiva da República de 
Chipre em conformidade com a UNCLOS 
e o direito dos outros países da região de 
estabelecer as suas próprias ZEE nos 
termos da referida convenção;
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Or. el

Alteração 365
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e urge a Turquia a 
reabrir as fronteiras, que se encontram 
encerradas, sem qualquer justificação, 
desde 1993;

Or. en

Alteração 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 30-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-A. Sublinha a importância de relações 
estáveis e de cooperação entre a Turquia e 
o Iraque, pelo que exorta a Turquia a 
respeitar plenamente a integridade 
territorial do Iraque e a pôr cobro às 
operações militares em território 
iraquiano; recorda as recentes ameaças 
militares à paz e à estabilidade em toda a 
região; insta a Turquia a rever por 
completo o impacto do Projeto do Sudeste 
da Anatólia (GAP) nas suas relações com 
os países vizinhos, bem como na paisagem 
única e no património cultural das 
províncias afetadas;
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Or. en

Alteração 367
László Tőkés

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações e a fazerem prova de maiores 
esforços nesse sentido, ratificando, sem 
condições prévias, os protocolos e abrindo 
as fronteiras comuns; recorda aos dois 
países, além disso, que relações de boa 
vizinhança são do interesse comum de 
ambos e são indispensáveis para o 
estabelecimento da paz, da segurança e da 
estabilidade em toda a região;

Or. en

Alteração 368

Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução

N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

31. Insta a Turquia a proceder à 
normalização das suas relações com a 
Arménia, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

Or. el
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Alteração 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

31. Insta a Turquia a proceder à 
normalização das suas relações com a 
Arménia, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

Or. de

Alteração 370
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando os protocolos e 
abrindo as fronteiras;

Or. en

Alteração 371
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
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relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos assinados em 10 de 
outubro de 2009, na Suíça,  e exorta a 
Turquia a abrir as fronteiras;

Or. en

Alteração 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras; recorda que o Parlamento 
Europeu, única instituição comunitária 
eleita por sufrágio universal, através da 
sua Resolução 33/87, estabeleceu o 
reconhecimento do genocídio dos 
Arménios como condição para a adesão 
da Turquia à UE;

Or. it

Alteração 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras;

31. Insta a Turquia e a Arménia a 
procederem à normalização das suas 
relações, ratificando, sem condições 
prévias, os protocolos e abrindo as 
fronteiras; exorta-os também a dar início a 
um estudo levado a cabo por historiadores 
de renome, com vista a um relato 
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estabelecido e objetivo dos assassinatos 
em massa de arménios em 1915 e, nesse 
contexto, considera escusada a lei 
francesa que considera crime que se 
negue que esses assassinatos constituem 
um genocídio;

Or. en

Alteração 374
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Considera que a Turquia é um 
parceiro importante da UE na região do 
Mar Negro, que é de importância 
estratégica para a UE; exorta a Turquia a 
apoiar e a contribuir ativamente para a 
implementação de políticas e programas 
da UE nesta região;

Or. en

Alteração 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Considera que o afluxo contínuo de 
cidadãos turcos à zona não efetivamente 
controlada por autoridades da República 
de Chipre altera ilegalmente a demografia 
da ilha, ameaça a identidade dos 
cipriotas-turcos, viola o Direito 
comunitário e deve ser resolvido de 
acordo a Convenção de Genebra;



PE478.719v01-00 230/288 AM\888692PT.doc

PT

Or. en

Alteração 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Insta a Turquia e a Arménia a 
ratificarem os protocolos para abrir a 
fronteira e a iniciarem o exame científico 
imparcial dos registos e dos arquivos 
históricos e exorta os Estados-Membros a 
absterem-se de adotar legislação penal 
com base em acontecimentos históricos 
polémicos;

Or. en

Alteração 377
Dimitar Stoyanov

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Exorta a Turquia a reconhecer o 
genocídio arménio de 1894-1915 e o 
genocídio do povo búlgaro durante a 
ocupação de 1396-1913; 

Or. bg

Alteração 378
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

31-A. Congratula-se com os esforços das 
autoridades turcas para travar a 
imigração ilegal para os 
Estados-Membros limítrofes da UE e a 
UE; manifesta, simultaneamente, a sua 
preocupação com o elevado número de 
imigrantes ilegais que morreram afogados 
no rio Marista, no lado turco da fronteira 
com a Bulgária, em 2011, e solicita a que 
seja realizada uma investigação e 
implementadas medidas preventivas;

Or. en

Alteração 379
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra;

32. Manifesta-se preocupado com a 
situação que impede a Turquia de cumprir 
a sua obrigação de aplicar na íntegra e sem 
qualquer discriminação o Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação UE-
Turquia em relação a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
de negociação e urge os governos grego, 
da República de Chipre e da Turquia  a 
tomarem todas as medidas necessárias 
para removerem os obstáculos ao 
progresso nesta matéria;

Or. en

Alteração 380
Emine Bozkurt
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Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra;

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra; insta os Estados-Membros da UE 
a respeitarem as obrigações decorrentes 
do Acordo de Associação CE-Turquia, 
que também concede direitos aos cidadãos 
turcos em matéria de liberdade de 
circulação, facto que foi confirmado pelo 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu 
no processo "Sosyal";

Or. en

Alteração 381
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra;

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra; recorda que o reconhecimento por 
todos os Estados-Membros da UE 
constitui uma componente necessária do 
processo de adesão; neste sentido, insta a 
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Turquia a prosseguir, sem demora, com a 
normalização das suas relações com todos 
os Estados-Membros da UE, 
nomeadamente levantando o seu veto de 
adesão à UE de várias organizações 
internacionais dos Estados-Membros; 

Or. en

Alteração 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra;

32. Lamenta expressamente a recusa da 
Turquia em cumprir a sua obrigação de 
aplicar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia em 
relação a todos os Estados-Membros; 
recorda que esta recusa tem de afetar 
profundamente o processo de negociação e 
exorta o Governo turco a aplicar, desde já, 
o protocolo na íntegra;

Or. nl

Alteração 383
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
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recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra;

recusa continuará a afetar o processo de 
negociação e exorta o Governo turco a 
aplicar o protocolo de forma expedita e na 
íntegra;

Or. de

Alteração 384
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra;

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra; recorda que o reconhecimento por 
todos os Estados-Membros da UE 
constitui uma componente necessária do 
processo de adesão; insta a Turquia a 
prosseguir sem demora a normalização 
das suas relações com todos os 
Estados-Membros da UE, nomeadamente 
levantando o seu veto de adesão à UE de 
várias organizações internacionais dos 
Estados-Membros; 

Or. en

Alteração 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 32
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Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra;

32. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de aplicar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia em relação a todos 
os Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo de negociação e exorta o Governo 
turco a aplicar, desde já, o protocolo na 
íntegra; assinala que ainda não foram 
implementadas as conclusões do 
Conselho da UE, realizado em 26 de abril 
de 2004, em Chipre;  insta, por 
conseguinte, o Conselho da UE a 
subscrever a proposta da Comissão na 
matéria;

Or. en

Alteração 386
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Salienta que há uma diferença de 
interpretação entre a Comissão Europeia 
e a Turquia no que respeita à 
implementação do Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação CE-Turquia;

Or. en

Alteração 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

32-A. Reitera o seu pedido ao Governo 
turco para que ponha cobro aos seus 
apelos a cidadãos europeus de origem 
turca, dado que essas mensagens têm um 
impacto negativo no seu processo de 
integração nos diferentes 
Estados-Membros; 

Or. en

Alteração 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta 
os Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu 
da luta antiterrorismo da UE e a Europol, 
e respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra 
o terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um 
diálogo informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos 
por motivos legais ou processuais;

33. Considera que a questão curda só 
pode ser abordada como uma questão 
política que exige respostas políticas, 
grandes esforços para a reconciliação e a 
vontade de iniciar um difícil processo de 
negociações; Solicita aos 
Estados-Membros e ao Conselho que 
desempenhem um papel construtivo na 
resolução da questão curda e incentivem 
o governo turco a resolver por completo a 
necessidade de negociações e a oferecer 
apoio em termos de mediação, se tal for 
solicitado;

Or. en
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Alteração 389
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos por 
motivos legais ou processuais;

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; salienta 
que o terrorismo e a violência do PKK são 
o obstáculo mais importante à criação de 
um quadro político para uma solução 
pacífica da questão curda; insta o 
Governo da Turquia a garantir a 
segurança da região contra as forças 
armadas ilegais e a criar um ambiente 
pacífico, para possibilitar às figuras 
políticas de origem curda um debate livre 
e pluralista; insta os Estados-Membros da 
UE, em estreita colaboração com o 
coordenador europeu da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, e respeitando 
plenamente os direitos humanos, as 
liberdades fundamentais e o direito 
internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos por 
motivos legais ou processuais;

Or. en

Alteração 390
Norica Nicolai
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Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos por 
motivos legais ou processuais;

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado e o 
respetivo tráfico de droga como fonte de 
financiamento do terrorismo; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
facilitarem um diálogo informativo 
adequado e troca de informação com a 
Turquia no caso de pedidos de extradição 
apresentados por este país que não possam 
ser satisfeitos por motivos legais ou 
processuais;

Or. en

Alteração 391
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta 
os Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
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luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos por 
motivos legais ou processuais;

respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos por 
motivos legais ou processuais; insta a 
Turquia a evitar de todas as formas 
possíveis os contactos diretos e indiretos 
com o movimento Fethullah Gülen;

Or. nl

Alteração 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
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este país que não possam ser satisfeitos 
por motivos legais ou processuais;

este país, desde que estes digam respeito a 
alegações genuínas e credíveis de crimes 
de terrorismo e não sejam meras 
tentativas de coagir e silenciar a atividade 
política legítima, o protesto e a oposição;

Or. en

Alteração 393
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos por 
motivos legais ou processuais;

33. Reitera firmemente a sua condenação 
da contínua violência terrorista do PKK, 
que figura na lista de organizações 
terroristas da UE, e manifesta a sua total 
solidariedade para com a Turquia; insta os 
Estados-Membros da UE, em estreita 
colaboração com o coordenador europeu da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, e 
respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e contra o crime organizado 
como fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a facilitarem um diálogo 
informativo adequado e troca de 
informação com a Turquia no caso de 
pedidos de extradição apresentados por 
este país que não possam ser satisfeitos por 
motivos legais ou processuais e insta a 
Turquia a apresentar processos 
devidamente fundamentados;

Or. en

Alteração 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff
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Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Lamenta a má utilização do código 
penal e o uso indevido de leis 
anti-terrorismo para assediar e perseguir, 
prender e criminalizar comentadores, 
políticos, ativistas e manifestantes curdos 
pacíficos, e até crianças; solicita ao 
Governo turco que respeite o direito ao 
comentário legítimo, à atividade política e 
ao protesto pacífico e revogue a 
legislação, nomeadamente os artigos 
220/6 e 220/7 do Código Penal turco e o 
artigo 2/2 da Lei Anti-Terrorismo;

Or. en

Alteração 395
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Manifesta a sua preocupação 
relativamente às restrições ao exercício da 
liberdade de expressão causadas pela 
interpretação limitativa da legislação 
anti-terrorismo, especialmente pela ampla 
definição de terrorismo nos termos da Lei 
Anti-Terrorismo e exorta a Turquia a 
reconsiderar esta lei;

Or. en

Alteração 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute
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Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Reitera a sua firme condenação da 
prossecução das violências no atinente à 
questão curda; convida a Comissão e os 
Estados-Membros da UE, em 
conformidade com o acervo comunitário, 
os critérios de Copenhaga e, 
designadamente, o respeito das liberdades 
e dos direitos fundamentais e do Direito 
Internacional, a exortarem o Governo 
turco a reformar a lei antiterrorista e a lei 
sobre a criminalidade; convida os 
Estados-Membros a retirar o PKK da lista 
europeia das organizações terroristas1, 
pois a sua presença nessa lista leva a que, 
frequentemente, em certos 
Estados-Membros, os membros da 
comunidade curda sejam assimilados a 
terroristas.
1 Decisão do Conselho 2002/460/CE, decisão 
2002/334/CE, acórdão do Tribunal (Sétima 
Secção) de 3 de abril 2008 PKK/Conselho 
(processo T-229/02).

Or. fr

Alteração 397
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Regista com profunda preocupação 
que a legislação anti-terrorista continua a 
ser aplicada de uma forma muito ampla e 
que as sentenças são frequentemente 
baseadas em depoimentos de uma 
testemunha secreta que não é 
disponibilizada aos advogados de defesa, 
especialmente no que se refere aos 
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processos contra indivíduos suspeitos de 
pertencerem à União das  Comunidades 
do Curdistão (KCK); exorta ao Governo 
turco a harmonizar a definição de 
terrorismo com os padrões e as normas 
internacionais, nomeadamente os 
princípios da legalidade e da segurança 
jurídica, e a proceder a uma revisão 
urgente dos processos instaurados ao 
abrigo desta legislação, garantindo que a 
liberdade de expressão não é 
criminalizada;

Or. en

Alteração 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Considera, neste contexto, a 
tragédia de Uludere, com 35 vítimas 
inocentes, um exemplo de um "acidente" 
e uma consequência do combate ao 
terrorismo apenas com as forças de 
segurança; solicita ao Governo turco que 
apresente as suas desculpas, indemnize as 
famílias das vítimas de Uludere e informe 
o público sobre as investigações em curso;

Or. en

Alteração 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta de resolução
N.º 34
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Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão 
e dos Estados-Membros no sentido de 
aplicar o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste 
domínio e criar novos centros de 
facilitação de vistos na Turquia; insta a 
Turquia a assinar e aplicar o acordo de 
readmissão UE-Turquia, o mais 
rapidamente possível, e a assegurar que, 
enquanto este acordo não entrar em vigor, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; sublinha a 
importância de intensificar a cooperação 
entre a UE e a Turquia em matéria de 
gestão da migração e controlo das 
fronteiras, atendendo, inter alia, à elevada 
percentagem de imigrantes clandestinos 
que entram no território da UE através da 
Turquia; opina que, uma vez o acordo de 
readmissão em vigor, o Conselho deve 
mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e 
definir o roteiro a seguir;

Suprimido

Or. en

Alteração 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 

34. Insta a Turquia a assinar e aplicar o 
acordo de readmissão UE-Turquia, o mais 
rapidamente possível, e a assegurar que, 
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importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão 
e dos Estados-Membros no sentido de
aplicar o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste 
domínio e criar novos centros de 
facilitação de vistos na Turquia; insta a 
Turquia a assinar e aplicar o acordo de 
readmissão UE-Turquia, o mais 
rapidamente possível, e a assegurar que, 
enquanto este acordo não entrar em vigor, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; sublinha a importância 
de intensificar a cooperação entre a UE e a 
Turquia em matéria de gestão da migração 
e controlo das fronteiras, atendendo, inter 
alia, à elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

enquanto este acordo não entrar em vigor, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; sublinha a importância 
de intensificar a cooperação entre a UE e a 
Turquia em matéria de gestão da migração 
e controlo das fronteiras, atendendo, inter 
alia, à elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia;

Or. nl

Alteração 401
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão 
e dos Estados-Membros no sentido de 
aplicar o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste 

34. Insta a Turquia a assinar e aplicar o 
acordo de readmissão UE-Turquia, o mais 
rapidamente possível, e a assegurar que, 
enquanto este acordo não entrar em vigor, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; sublinha a importância 
de intensificar a cooperação entre a UE e a 
Turquia em matéria de gestão da migração 
e controlo das fronteiras, atendendo, inter 
alia, à elevada percentagem de imigrantes 
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domínio e criar novos centros de 
facilitação de vistos na Turquia; insta a 
Turquia a assinar e aplicar o acordo de 
readmissão UE-Turquia, o mais 
rapidamente possível, e a assegurar que, 
enquanto este acordo não entrar em vigor, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; sublinha a importância 
de intensificar a cooperação entre a UE e a 
Turquia em matéria de gestão da migração 
e controlo das fronteiras, atendendo, inter 
alia, à elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia;

Or. nl

Alteração 402
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários e universitários turcos à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
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sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

Or. en

Alteração 403
Boris Zala

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 

34. Manifesta a sua preocupação pelo
facto de a Turquia permanecer o único 
país candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
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o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

Or. en

Alteração 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão 
UE-Turquia, o mais rapidamente possível, 
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma 
vez o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta o Conselho a 
mandatar a Comissão para iniciar o 
diálogo sobre os vistos e definir o roteiro 
para a respetiva liberalização; toma nota 
da finalização das negociações sobre o 
acordo de readmissão UE-Turquia, bem 
como das conclusões do Conselho JAI de 
25 de fevereiro de 2011; insta, neste 
contexto, tanto a Turquia, como a UE a 
respeitarem integralmente as obrigações 
que lhes são cometidas ao abrigo do 
Direito internacional sobre esta matéria, 
sobretudo o princípio de não-repulsão;

Or. en
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Alteração 405
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão
EU-Turquia, o mais rapidamente possível, 
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes;
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma 
vez o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; sublinha no entanto 
que a imediata assinatura e aplicação do
acordo de readmissão UE-Turquia por 
parte da Turquia constitui um imperativo 
para efeitos da facilitação da emissão de 
vistos;  sublinha a importância de 
intensificar a cooperação entre a UE e a 
Turquia em matéria de gestão da migração 
e controlo das fronteiras, atendendo, inter 
alia, à elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia;

Or. de

Alteração 406
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 34
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Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
crê que as disposições do acordo de 
readmissão UE-Turquia não deverão 
reduzir o nível das normas já consagradas 
nos acordos bilaterais em vigor; sublinha 
a importância de intensificar a cooperação 
entre a UE e a Turquia em matéria de 
gestão da migração e controlo das 
fronteiras, atendendo, inter alia, à elevada 
percentagem de imigrantes clandestinos 
que entram no território da UE através da 
Turquia; opina que, uma vez o acordo de 
readmissão em vigor, o Conselho deve 
mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e definir 
o roteiro a seguir para a liberalização dos 
vistos;

Or. en

Alteração 407
Dimitar Stoyanov

Proposta de resolução
N.º 34
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Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão 
EU-Turquia, o mais rapidamente possível, 
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão 
UE-Turquia, o mais rapidamente possível, 
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância da elevada 
percentagem de imigrantes clandestinos 
que entram no território da UE através da 
Turquia; opina que, uma vez o acordo de 
readmissão em vigor, o Conselho deve 
mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e definir 
o roteiro a seguir;

Or. bg

Alteração 408
Georgios Koumoutsakos e Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
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empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; recorda que, para 
o período de 2011 a 2013, será atribuído 
um total de 539 milhões de euros à 
Turquia para os programas de 
cooperação transfronteiriça através do 
Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão; opina que, uma vez o acordo 
de readmissão em vigor, o Conselho deve 
mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e definir 
o roteiro a seguir;

Or. en

Alteração 409
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
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representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; considera que a 
política de vistos do Governo turco 
relativamente a cidadãos de países 
terceiros deve aproximar-se cada vez mais 
da que leva a cabo a UE; opina que, uma 
vez o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

Or. es

Alteração 410
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
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o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração, luta contra 
o tráfico de seres humanos e controlo das 
fronteiras, atendendo, inter alia, à elevada 
percentagem de imigrantes clandestinos 
que entram no território da UE através da 
Turquia; opina que, uma vez o acordo de 
readmissão em vigor, o Conselho deve 
mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e definir 
o roteiro a seguir para a liberalização dos 
vistos;

Or. en

Alteração 411
Antigoni Papadopoulou e Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
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Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia e da parte ocupada 
de Chipre; opina que, uma vez o acordo de 
readmissão em vigor, o Conselho deve 
mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e definir 
o roteiro a seguir;

Or. en

Alteração 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
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matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que o acordo 
de readmissão deve entrar em vigor em 
simultâneo com um mandato do Conselho 
à Comissão para iniciar um diálogo sobre a 
questão dos vistos e definir o roteiro a 
seguir para a liberalização dos vistos;

Or. en

Alteração 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Projeto de proposta de resolução
N.º 34

Projeto de proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
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o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir para a 
liberalização dos vistos;

Or. en

Alteração 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir para a 
liberalização dos vistos;
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Or. en

Alteração 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir para a 
liberalização dos vistos;

Or. en

Alteração 416
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir para a 
liberalização dos vistos;

Or. en

Alteração 417
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 34
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Proposta de resolução Alteração

34. Observa que a Turquia é o único país 
candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir;

34. Lamenta que a Turquia seja o único 
país candidato à adesão que não pratica a 
liberalização dos vistos; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; insta a Turquia a assinar 
e aplicar o acordo de readmissão UE-
Turquia, o mais rapidamente possível, e a 
assegurar que, enquanto este acordo não 
entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em 
matéria de gestão da migração e controlo 
das fronteiras, atendendo, inter alia, à 
elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da 
UE através da Turquia; opina que, uma vez 
o acordo de readmissão em vigor, o 
Conselho deve mandatar a Comissão para 
iniciar um diálogo sobre a questão dos 
vistos e definir o roteiro a seguir sem 
delonga;

Or. en

Alteração 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Assinala que o pagamento de 
fundos à Turquia ao abrigo do 
instrumento de assistência de pré-adesão 
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deve estar associado a progressos 
concretos da Turquia na luta contra a 
imigração clandestina na UE e na 
proteção das suas fronteiras com a Grécia 
e a Bulgária;

Or. de

Alteração 419
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Saúda os progressos efetuados pela 
Turquia na área das energias renováveis 
e apoia os esforços adicionais para 
aumentar a utilização de fontes de 
energia renováveis em todos os setores;

Or. en

Alteração 420
Georgios Koumoutsakos e Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Manifesta a sua preocupação face 
aos acordos bilaterais celebrados entre a 
Turquia e os países vizinhos, 
nomeadamente, o Paquistão, o Sudão, o 
Irão, a Síria, a Líbia e as ex-repúblicas 
soviéticas da Ásia Central, destinados a 
abolir a exigência de visto de turista, dado 
que os cidadãos desses países que entram 
legalmente na Turquia podem tornar-se 
potenciais imigrantes em situação 
irregular no território da UE;
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Or. en

Alteração 421
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Lamenta o atraso em apresentar à 
Grande Assembleia Nacional Turca 
legislação para proteger os direitos dos 
refugiados e dos requerentes de asilo;   
expressa a sua preocupação face aos 
relatos constantes de pessoas que são 
reenviadas para países onde podem correr 
o risco de tortura ou outros abusos de 
Direitos Humanos, na sequência do 
indeferimento arbitrário de acesso ao 
procedimento de asilo;

Or. en

Alteração 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projeto de proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

34-A. Exprime a sua apreensão com o 
facto de ser mantida a recusa arbitrária 
de acesso ao processo de asilo e a prática 
do afastamento de refugiados, de 
requerentes de asilo e de outras pessoas 
que podem carecer de proteção; insta o 
Governo a harmonizar, de acordo com 
padrões internacionais, as normas em 
matéria de detenção consideradas 
irregulares pelo TEDH no processo 
Abdolkhani e Karimina vs. Turquia; insta 
a Grande Assembleia Nacional Turca a 
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aprovar uma lei abrangente, em 
consonância com as normas 
internacionais sobre proteção e 
acolhimento, a fim de proteger os direitos 
de todos os refugiados, requerentes de 
asilo e outras pessoas que sejam passíveis 
de carecer de proteção, sem 
discriminações, no quadro da jurisdição 
turca;

Or. en

Alteração 423
Hélène Flautre e Franziska Keller

Projeto de proposta de resolução
N.º 34-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

34-B. Manifesta a sua profunda 
apreensão face às violações persistentes 
dos direitos humanos dos refugiados, 
requerentes de asilo e migrantes em 
ambos os lados da fronteira greco-turca, 
tanto em terra como no mar, onde 
também operam as forças da FRONTEX; 
considera que o projeto das autoridades 
gregas de construir um muro de 12,5 km 
na fronteira com a Turquia é uma medida 
inadequada para obstar aos fluxos 
migratórios;

Or. en

Alteração 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da Suprimido
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Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; 
realça o papel estratégico do gasoduto 
Nabucco e de outros gasodutos, como o 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para 
a segurança energética da União 
Europeia; considera que, tendo em 
consideração o papel e o potencial 
estratégicos da Turquia, também no que 
respeita aos investimentos da UE e a uma 
maior cooperação com esta, se deve 
iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre 
o Capítulo 15 relativo à energia com vista 
a impulsionar o diálogo estratégico 
EU-Turquia nesta matéria:

Or. nl

Alteração 425
Kyriakos Mavronikolas e Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a sua 
proximidade geográfica em relação aos 
países do Médio Oriente ricos em 
petróleo; realça a importância estratégica
de concretizar o gasoduto Nabucco e 
outros gasodutos, como o futuro corredor 
de transporte de gás ITGI (Interligação 
Turquia-Grécia-Itália) para a segurança 
energética da União Europeia; considera 
que, tendo em consideração o papel e o 
potencial estratégicos da Turquia, também 
no que respeita aos investimentos da UE e 
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se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia com vista a 
impulsionar o diálogo estratégico 
EU-Turquia nesta matéria:

a uma maior cooperação com esta, bem 
como o conteúdo do n.º 30 do presente 
relatório, se deve iniciar uma reflexão 
quanto à importância de iniciar 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a impulsionar o diálogo 
estratégico UE-Turquia nesta matéria:

Or. en

Alteração 426
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia com vista a 
impulsionar o diálogo estratégico 
EU-Turquia nesta matéria:

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do projetado gasoduto 
Nabucco e de outros gasodutos, como o 
futuro corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
insta a Turquia e o Azerbaijão a porem 
cobro à política de isolamento 
relativamente à Arménia, ao excluir 
sistematicamente este país de projetos que 
visam garantir a segurança energética da 
UE; considera que, tendo em consideração 
o papel e o potencial estratégicos da 
Turquia, também no que respeita aos 
investimentos da UE e a uma maior 
cooperação com esta, se deve iniciar uma 
reflexão quanto à importância de iniciar 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a impulsionar o diálogo 
estratégico UE-Turquia nesta matéria:

Or. en
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Alteração 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia com vista a 
impulsionar o diálogo estratégico 
EU-Turquia nesta matéria:

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
destaca o potencial da Turquia em 
matéria de energia renovável, os 
importantes recursos solares, eólicos e 
geotérmicos, assim como o potencial da 
UE para importar da Turquia eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis 
através de linhas longa distância de 
transmissão de corrente de alta tensão  
contribuindo não só para a nossa 
segurança energética, mas também os 
nossos objetivos em matéria de  energias 
renováveis; considera que, tendo em 
consideração o papel e o potencial 
estratégicos da Turquia, também no que 
respeita aos investimentos da UE e a uma 
maior cooperação com esta, se deve iniciar 
uma reflexão quanto à importância de 
iniciar negociações sobre o Capítulo 15 
relativo à energia com vista a impulsionar 
o diálogo estratégico UE-Turquia nesta 
matéria:

Or. en
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Alteração 428
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia;
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da 
Turquia, também no que respeita aos 
investimentos da UE e a uma maior 
cooperação com esta, se deve iniciar uma 
reflexão quanto à importância de iniciar 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a impulsionar o diálogo 
estratégico EU-Turquia nesta matéria:

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia;

Or. de

Alteração 429
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como principal país de trânsito
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
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de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com
esta, se deve iniciar uma reflexão quanto 
à importância de iniciar negociações sobre 
o Capítulo 15 relativo à energia com vista 
a impulsionar o diálogo estratégico 
UE-Turquia nesta matéria:

de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética europeia; considera 
que, tendo em consideração o papel e o 
potencial estratégicos da Turquia, também 
no que respeita aos investimentos europeus
e à cooperação, cumpre encetar
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia o mais depressa possível;

Or. en

Alteração 430
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia com vista a 
impulsionar o diálogo estratégico 
UE-Turquia nesta matéria:

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia, desde que a 
Turquia se comprometa a respeitar 
integralmente os direitos de soberania da 
República de Chipre, ponha cobro de 
imediato às ameaças dirigidas contra este 
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país e cumpra as obrigações descritas no 
quadro de negociação para as boas 
relações de vizinhança e a resolução 
pacífica de conflitos;

Or. en

Alteração 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia com vista a 
impulsionar o diálogo estratégico 
EU-Turquia nesta matéria:

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia, desde que a 
Turquia se comprometa a respeitar 
integralmente os direitos de soberania de 
todos os Estados-Membros, incluindo o 
direito da República de Chipre a uma 
zona económica exclusiva, e cumpra as 
obrigações descritas no quadro de 
negociação para as boas relações de 
vizinhança e a resolução pacífica de 
conflitos;

Or. en
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Alteração 432
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
importância de iniciar negociações sobre o 
Capítulo 15 relativo à energia com vista a 
impulsionar o diálogo estratégico UE-
Turquia nesta matéria:

35. Relembra o papel fundamental da 
Turquia como corredor energético da UE 
para os recursos em petróleo e gás do 
Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de 
petróleo bruto em desenvolvimento; realça 
o papel estratégico do gasoduto Nabucco e 
de outros gasodutos, como o futuro 
corredor de transporte de gás ITGI 
(Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a 
segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o 
papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos 
da UE e a uma maior cooperação com esta, 
se deve iniciar uma reflexão quanto à 
abertura de negociações sobre o Capítulo 
15 relativo à energia com vista a 
impulsionar o diálogo estratégico 
UE-Turquia nesta matéria:

Or. en

Alteração 433
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia 
enquanto democracia secular com uma 
população de maioria muçulmana e
importante ator regional no Médio Oriente, 
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papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. lt

Alteração 434
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia 
como importante ator regional no Médio 
Oriente, Balcãs Ocidentais, 
Afeganistão/Paquistão, Cáucaso 
Meridional e Corno de África, e o papel da 
Turquia como um exemplo para os Estados 
árabes em processo de democratização; 
apoia a posição firme da Turquia e o seu 
empenho nas forças democráticas da Síria 
e relembra o seu importante papel na 
proteção dos refugiados sírios; insta a UE e 
a Turquia a reforçarem o diálogo político 
existente quanto a opções de política 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; destaca o papel da Turquia como 
importante ator regional, em particular no 
âmbito da política de segurança e defesa
no Médio Oriente, Balcãs Ocidentais, 
Afeganistão/Paquistão, Cáucaso 
Meridional e Corno de África, e o papel da 
Turquia como um exemplo para os Estados 
árabes em processo de democratização; 
apoia a posição firme da Turquia e o seu 
empenho nas forças democráticas da Síria 
e relembra o seu importante papel na 
proteção dos refugiados sírios; insta a UE e 
a Turquia a reforçarem o diálogo político 
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externa e objetivos de interesse mútuo; 
encoraja a Turquia a desenvolver a sua 
política externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

existente quanto a opções de política 
externa e objetivos de interesse mútuo; 
encoraja a Turquia a desenvolver a sua 
política externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. en

Alteração 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia 
a reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África;

Or. en
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Alteração 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional, Ásia Central e Corno 
de África, e o papel da Turquia no 
processo democrático de transição  dos 
Estados árabes em importantes domínios, 
que vão desde a reforma política, 
passando pela reforma económica e o 
desenvolvimento de capacidades 
institucionais ; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. en

Alteração 437
Ivo Vajgl e Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 36
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Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia enquanto importante 
Estado na região dotado de uma 
economia eficiente e instituições 
democráticas desenvolvidas; apoia a
posição firme da Turquia e o seu empenho 
nas forças democráticas da Síria e relembra 
o seu importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. en

Alteração 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
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papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. nl

Alteração 439
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; manifesta o seu apoio aos 
esforços feitos pela Turquia para 
contribuir para o aprofundamento do 
diálogo de alto nível e da cooperação 
entre o Afeganistão e o Paquistão e 
congratula-se com o processo de Istambul 
iniciado para reforçar a cooperação 
regional entre o Afeganistão e os seus 
vizinhos; apoia a posição firme da Turquia 
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externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

e o seu empenho nas forças democráticas 
da Síria e relembra o seu importante papel 
na proteção dos cidadãos sírios; insta a UE 
e a Turquia a reforçarem o diálogo político 
existente quanto a opções de política 
externa e objetivos de interesse mútuo; 
encoraja a Turquia a desenvolver a sua 
política externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. en

Alteração 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios, considerando, porém, 
que a atual política externa turca 
relativamente à Síria diverge da política 
externa da EU relativamente à mesma 
questão; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
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sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. it

Alteração 441
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África; 
apoia a posição firme da Turquia e o seu 
empenho nas forças democráticas da Síria 
e relembra o seu importante papel na 
proteção dos refugiados sírios; insta a UE e 
a Turquia a reforçarem o diálogo político 
existente quanto a opções de política 
externa e objetivos de interesse mútuo; 
encoraja a Turquia a desenvolver a sua 
política externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. en



PE478.719v01-00 278/288 AM\888692PT.doc

PT

Alteração 442
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo;

Or. en

Alteração 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
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Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da UE, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
intensificar a sua coordenação da política 
externa em consonância com a da UE, 
com vista a criar sinergias valiosas e a 
reforçar o potencial de um impacto 
positivo;

Or. en

Alteração 444
Hélène Flautre e Franziska Keller

Projeto de proposta de resolução
N.º 36

Projeto de proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como fonte de inspiração
para os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
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refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da UE, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia, com 
vista a criar sinergias valiosas e a reforçar 
o potencial de um impacto positivo;

Or. en

Alteração 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da UE, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e comum de segurança e 
de vizinhança da União Europeia; recorda 
o potencial papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a valores, opções de política 
externa e objetivos de interesse mútuo; 
encoraja a Turquia a desenvolver a sua 
política externa e de segurança no âmbito
da sua interdependência com a União 
Europeia;
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de um impacto positivo;

Or. en

Alteração 446
Alexander Graf Lambsdorff e Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia enquanto parceiro para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

Or. en

Alteração 447
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 36
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Proposta de resolução Alteração

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo;

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos, para as 
políticas externa e de vizinhança da União 
Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante ator regional no Médio Oriente, 
Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o 
papel da Turquia como um exemplo para 
os Estados árabes em processo de 
democratização; apoia a posição firme da 
Turquia e o seu empenho nas forças 
democráticas da Síria e relembra o seu 
importante papel na proteção dos 
refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a 
reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e 
objetivos de interesse mútuo; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a União Europeia e a 
alinhar, progressivamente, a sua política 
externa com a da EU, com vista a criar 
sinergias valiosas e a reforçar o potencial 
de um impacto positivo; neste contexto, 
constata que atualmente a Turquia 
continua a minar as sanções da UE 
contra o Irão;

Or. nl

Alteração 448
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-A. Insta a Turquia, enquanto 
importante destino do petróleo iraniano, a
alinhar-se pelo embargo do petróleo 
imposto pela UE contra o Irão devido ao 
programa iraniano de armas nucleares, e 
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exorta as democracias e os seus aliados a 
contribuírem para garantir fontes 
alternativas de petróleo à Turquia;

Or. en

Alteração 449
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-A. Recorda a importância de uma 
estreita coordenação e cooperação entre a 
Turquia e a UE sobre a proliferação 
nuclear no Irão e acredita que a Turquia 
pode desempenhar um papel importante e 
construtivo no sentido de facilitar e 
promover o diálogo com o Irão sobre uma 
solução rápida e em garantir total apoio 
às sanções contra o Irão;

Or. en

Alteração 450
Eduard Kukan

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Recorda a ambição da Turquia de 
inspirar e apoiar as transições democráticas 
e as reformas socioeconómicas dos seus 
vizinhos meridionais; observa que a 
participação de instituições e organizações 
não governamentais turcas em 
instrumentos da PEV geraria efeitos 
sinérgicos únicos, especialmente em áreas 
como o reforço das instituições e o 
desenvolvimento da sociedade civil; 

37. Recorda a ambição da Turquia de 
inspirar e apoiar as transições democráticas 
e as reformas socioeconómicas dos seus 
vizinhos meridionais; observa que a 
participação de instituições e organizações 
não governamentais turcas em 
instrumentos da PEV geraria efeitos 
sinérgicos únicos, especialmente em áreas 
como o reforço das instituições e o 
desenvolvimento socioeconómico e da 
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considera que a cooperação prática deve 
ser complementada por um diálogo 
estruturado entre a UE e a Turquia, de 
modo a coordenar as respetivas políticas de 
vizinhança;

sociedade civil; considera que a 
cooperação prática deve ser 
complementada por um diálogo estruturado 
entre a UE e a Turquia, de modo a 
coordenar as respetivas políticas de 
vizinhança;

Or. en

Alteração 451
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Salienta a importância do 
estabelecimento de contactos entre as 
populações e insta, por conseguinte, a 
Comissão a elaborar programas 
destinados a facilitar a interação em 
diversas áreas entre os cidadãos da 
Turquia e da UE;

Or. en

Alteração 452
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Constata que desde 2007 a Turquia 
já recebeu quase 4 000 milhões de euros 
de apoio financeiro da UE; regista que a 
Comissão disponibilizou à Turquia 2 500 
milhões de euros para o período de 
2011-2013; portanto, propõe que se ponha 
termo imediatamente à concessão à 
Turquia de fundos para o 
desenvolvimento;
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Or. nl

Alteração 453
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Sublinha que a Turquia é um 
parceiro estratégico da UE na região do 
Mar Negro; exorta a Turquia a apoiar a 
implementação das políticas e ações da 
UE na região do Mar Negro e a participar 
ativamente nesse processo;

Or. lt

Alteração 454
Cristian Dan Preda e Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do 
Protocolo Facultativo da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura 
(OPCAT);

Suprimido

Or. en

Alteração 455
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 38
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Proposta de resolução Alteração

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do 
Protocolo Facultativo da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (OPCAT);

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do 
Protocolo Facultativo da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (OPCAT);
insta à rápida adoção de um mecanismo 
interno da aplicação;

Or. en

Alteração 456
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do 
Protocolo Facultativo da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (OPCAT);

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do 
Protocolo Facultativo da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (OPCAT);
solicita ao Governo turco que prepare o 
ato necessário à transposição do OPCAT 
para a legislação nacional insta a 
Turquia a abrir todas as prisões à 
observação de organismos nacionais e 
internacionais;

Or. en

Alteração 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do 
Protocolo Facultativo da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (OPCAT);

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do 
Protocolo Facultativo da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (OPCAT) 
e convida a Turquia a transpor 
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rapidamente as suas exigências para a 
legislação nacional; solicita à Turquia 
que permita o acesso de observadores 
internacionais às suas prisões;

Or. en

Alteração 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Renova o seu apelo ao Governo turco
para que assine e submeta a ratificação o 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional,
reforçando assim o contributo e o
empenho da Turquia em relação ao
sistema multilateral mundial;

39. Espera que o Governo turco assine e
ratifique o Estatuto do Tribunal Penal 
Internacional sem mais demoras, de forma 
a desenvolver deste modo o seu empenho
no sistema multilateral global e a 
contribuir como modelo na região para o 
seu fortalecimento;

Or. de

Alteração 459
Antigoni Papadopoulou e Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Sublinha a importância de um 
acompanhamento da aplicação do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA), com vista a dar prioridade a metas 
e a projetos na Turquia, em consonância 
com os critérios de adesão;

Or. en
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Alteração 460
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Exorta a Comissão, o Conselho e a 
Turquia a pararem imediatamente as 
negociações de adesão;

Or. nl

Alteração 461
Dimitar Stoyanov

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente Resolução ao 
Conselho, à Comissão, à Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de 
Segurança/Vice-Presidente da Comissão, 
ao Secretário-Geral do Conselho da 
Europa, ao Presidente do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, aos Governos e 
Parlamentos dos Estados-Membros e ao 
Governo e Parlamento da República da 
Turquia.

40. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente Resolução ao 
Conselho, à Comissão, à Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de 
Segurança/Vice-Presidente da Comissão, 
ao Secretário-Geral do Conselho da 
Europa, ao Presidente do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas, aos 
Governos e Parlamentos dos 
Estados-Membros e ao Governo e 
Parlamento da República da Turquia.

Or. bg


