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Amendamentul 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
18 iunie 1987 (A2-33/87),

Or. it

Amendamentul 2
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
din 27 septembrie 2006 privind progresele 
înregistrate de Turcia în vederea aderării, 
din 24 octombrie 2007 privind relațiile UE-
Turcia, din 21 mai 2008 privind raportul 
din 2007 cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia, din 12 martie 2009 
privind raportul din 2008 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia, din 10 
februarie 2010 privind raportul din 2009 cu 
privire la progresele înregistrate de Turcia 
și din 17 februarie 2011 privind raportul 
din 2010 cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
din 27 septembrie 2006 privind progresele 
înregistrate de Turcia în vederea aderării, 
din 24 octombrie 2007 privind relațiile UE-
Turcia, din 21 mai 2008 privind raportul 
din 2007 cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia, din 12 martie 2009 
privind raportul din 2008 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia, din 
10 februarie 2010 privind raportul din 2009 
cu privire la progresele înregistrate de 
Turcia și din 17 februarie 2011 privind 
raportul din 2010 cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia, din 6 iulie 20051 și 
din 13 februarie 20072 privind rolul 
femeii în viața socială, economică și 
politică din Turcia,

Or. en

                                               
1 JO C 157 E, 6.7.2006, p.385.
2 JO C 287 E, 29.11.2007, p.174.
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Amendamentul 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 
21 septembrie 2010 referitoare la relațiile 
comerciale și economice cu Turcia1,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene2,

Or. en

Amendamentul 5
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul de la Ankara 
din 18 octombrie 1925 privind 
despăgubirea refugiaților bulgari din 
Tracia de Est pentru confiscarea 
proprietăților în timpul celui de-al doilea 

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
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război balcanic din 1913,

Or. bg

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât negocierile de aderare cu 
Turcia au început la 3 octombrie 2005, 
după ce Consiliul aprobase cadrul de 
negociere și întrucât începerea acestor 
negocieri a constituit punctul de plecare al 
unui proces de lungă durată și deschis, 
bazat pe condiții riguroase și 
angajamentul pe calea reformelor;

A. întrucât negocierile de aderare a Turciei 
la Uniunea Europeană au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul 
aprobase cadrul de negociere și întrucât 
începerea acestor negocieri rămâne
punctul de plecare al unui proces al cărui 
scop este aderarea la UE odată cu 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga;

Or. en

Amendamentul 7
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
constituit punctul de plecare al unui proces 
de lungă durată și deschis, bazat pe 
condiții riguroase și angajamentul pe calea 
reformelor;

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
reprezentat punctul de plecare al unui 
proces bazat pe condiții și angajamentul pe 
calea reformelor;

Or. en
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Amendamentul 8
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
constituit punctul de plecare al unui proces 
de lungă durată și deschis, bazat pe condiții 
riguroase și angajamentul pe calea 
reformelor;

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a fost 
considerată punctul de plecare al unui 
proces până la urmă de lungă durată și 
deschis, bazat pe condiții riguroase și 
angajamentul pe calea reformelor;

Or. en

Amendamentul 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
constituit punctul de plecare al unui proces 
de lungă durată și deschis, bazat pe condiții 
riguroase și angajamentul pe calea 
reformelor;

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
constituit punctul de plecare al unui proces 
de lungă durată și deschis, bazat pe condiții 
riguroase și angajamentul pe calea 
reformelor, având ca scop final aderarea 
la UE;

Or. en

Amendamentul 10
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
constituit  punctul de plecare al unui proces 
de lungă durată și deschis, bazat pe condiții 
riguroase și angajamentul pe calea 
reformelor;

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia 
au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
constituit punctul de plecare al unui proces 
de lungă durată, bazat pe condiții riguroase 
și angajamentul pe calea reformelor, având 
ca scop final aderarea la UE;

Or. en

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice;

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor și a alinierii treptate la acquis-ul 
UE și întrucât aceste eforturi ar trebui 
considerate ca un prilej favorabil pentru 
Turcia de a se moderniza, a consolida și 
perfecționa în continuare instituțiile sale 
democratice;

Or. en

Amendamentul 12
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii progresive la 
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acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice;

acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a consolida și perfecționa 
în continuare instituțiile sale democratice;

Or. en

Amendamentul 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice;

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a consolida și perfecționa 
în continuare instituțiile sale democratice;

Or. en

Amendamentul 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice;

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a perfecționa în 
continuare instituțiile sale democratice;
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Amendamentul 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice;

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a perfecționa în 
continuare instituțiile sale democratice; 
întrucât UE ar trebui să fie în continuare 
angajată și proactivă în promovarea unor 
progrese concrete în cadrul negocierilor 
de aderare cu Turcia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice;

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice și statul de 
drept;

Or. en
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Amendamentul 17
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice;

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea 
reformelor, a menținerii unor bune relații 
de vecinătate și a alinierii treptate la 
acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice, statul de drept 
și respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale;

Or. en

Amendamentul 18
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât respectarea deplină a tuturor
criteriilor de la Copenhaga și capacitatea 
de integrare a UE, rămân, potrivit 
concluziilor reuniunii Consiliului 
European din decembrie 2006, temeiul 
aderării la UE, care este o comunitate 
bazată pe valori comune, cooperare 
sinceră și solidaritate reciprocă între toate
statele sale membre;

C. întrucât respectarea deplină a criteriilor 
de la Copenhaga rămâne temeiul aderării 
la UE, care este identic pentru toate țările 
candidate;

Or. en

Amendamentul 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât respectarea deplină a tuturor 
criteriilor de la Copenhaga și capacitatea 
de integrare a UE, rămân, potrivit 
concluziilor reuniunii Consiliului 
European din decembrie 2006, temeiul 
aderării la UE, care este o comunitate 
bazată pe valori comune, cooperare sinceră 
și solidaritate reciprocă între toate statele 
sale membre;

C. întrucât respectarea deplină a tuturor 
criteriilor de la Copenhaga rămâne temeiul 
aderării la UE, care este o comunitate 
bazată pe valori comune, cooperare sinceră 
și solidaritate reciprocă între toate statele 
sale membre;

Or. en

Amendamentul 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât respectarea deplină a tuturor 
criteriilor de la Copenhaga și capacitatea 
de integrare a UE, rămân, potrivit 
concluziilor reuniunii Consiliului 
European din decembrie 2006, temeiul 
aderării la UE, care este o comunitate 
bazată pe valori comune, cooperare sinceră 
și solidaritate reciprocă între toate statele 
sale membre;

C. întrucât respectarea deplină a tuturor 
criteriilor de la Copenhaga rămâne temeiul 
aderării la UE, care este o comunitate 
bazată pe valori comune, cooperare sinceră 
și solidaritate reciprocă între toate statele 
sale membre;

Or. en

Amendamentul 21
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Turcia nu îndeplinește 
condițiile de aderare;

Or. nl

Amendamentul 22
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât numărul mare de jurnaliști 
aflați în închisoare și procese aflate pe rol 
împotriva jurnaliștilor care au criticat 
guvernul constituie o amenințare la 
adresa libertății presei în Turcia;

Or. de

Amendamentul 23
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât hotărârea Turciei de a 
continua procesul de negociere a fost 
reiterată în programul noului guvern 
adoptat în urma alegerilor parlamentare 
din iunie 2011;

Or. en

Amendamentul 24
Raimon Obiols
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât capitolele de negociere 
pentru care s-au încheiat pregătirile 
tehnice ar trebui deschise, fără întârziere, 
în conformitate cu procedurile stabilite și 
cu cadrul de negociere;

Or. en

Amendamentul 25
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, în Turcia, s-au pus în 
aplicare mai multe reforme 
constituționale, legislative, instituționale 
și practice importante, care au vizat 
continuarea procesului de democratizare; 
întrucât totuși o serie de probleme 
persistente, legate în special de 
administrarea justiției în Turcia, continuă 
să aibă efecte negative grave asupra 
exercitării drepturilor omului și a 
libertății de exprimare în această țară, 
precum și asupra percepției publice 
privind independența și imparțialitatea 
sistemului judiciar; întrucât, ca urmare a 
acestor probleme, s-au introdus în justiție 
numeroase acțiuni împotriva jurnaliștilor, 
activiștilor și intelectualilor;

Or. en

Amendamentul 26
Renate Sommer
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât în raportul său din 2011 cu 
privire la progresele înregistrate de Turcia, 
Comisia a conchis că aceasta este o țară 
foarte importantă pentru securitatea și 
prosperitatea Uniunii Europene, iar 
contribuția sa la Uniunea Europeană 
într-un număr de domenii-cheie va fi pe 
deplin efectivă în contextul unei agende 
pozitive și a unei abordări credibile în 
cadrul procesului de negociere, precum și 
faptul că, și în continuare, este foarte 
important ca Turcia să-și continue 
reformele referitoare la criteriile politice, 
fiind nevoie de eforturi susținute și pe mai 
departe în vederea garantării drepturilor 
fundamentale;

D. întrucât în raportul său din 2011 cu 
privire la progresele înregistrate de Turcia, 
Comisia a conchis că aceasta trebuie să își
continue reformele referitoare la criteriile 
politice, fiind nevoie de eforturi susținute și 
pe mai departe în vederea garantării 
drepturilor fundamentale; 

Or. de

Amendamentul 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât în raportul său din 2011 cu 
privire la progresele înregistrate de Turcia, 
Comisia a conchis că aceasta este o țară 
foarte importantă pentru securitatea și 
prosperitatea Uniunii Europene, iar 
contribuția sa la Uniunea Europeană 
într-un număr de domenii-cheie va fi pe 
deplin efectivă în contextul unei agende 
pozitive și a unei abordări credibile în 
cadrul procesului de negociere, precum și 
faptul că, și în continuare, este foarte 
important ca Turcia să-și continue 
reformele referitoare la criteriile politice, 
fiind nevoie de eforturi susținute și pe mai 

D. întrucât în raportul său din 2011 cu 
privire la progresele înregistrate de Turcia, 
Comisia a conchis că aceasta este o țară 
foarte importantă pentru securitatea și 
prosperitatea Uniunii Europene, precum și 
faptul că, și în continuare, este foarte 
important ca Turcia să-și continue 
reformele referitoare la criteriile politice, 
fiind nevoie de eforturi susținute și pe mai 
departe în vederea garantării drepturilor 
fundamentale;
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departe în vederea garantării drepturilor 
fundamentale;

Or. nl

Amendamentul 28
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât capitolele de negociere 
pentru care s-au încheiat pregătirile 
tehnice ar trebui deschise, fără întârziere, 
în conformitate cu procedurile stabilite și 
cu cadrul de negociere;

Or. en

Amendamentul 29
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât capitolele de negociere 
pentru care s-au încheiat pregătirile 
tehnice ar trebui deschise, fără întârziere, 
în conformitate cu procedurile stabilite și 
cu cadrul de negociere;

Or. en

Amendamentul 30
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Comisia a lansat o nouă 
ordine de zi pozitivă între UE și Turcia 
pentru conturarea viitorului în comun 
într-un mod proactiv; întrucât această 
ordine de zi pozitivă se bazează pe 
fundamentele solide ale relațiilor dintre 
UE și Turcia și continuă procesul de 
reformă; întrucât această nouă inițiativă 
nu se substituie negocierilor de aderare, ci 
le completează, pentru a sprijini reformele 
și pentru a spori drepturile și libertățile 
cetățenilor turci;

Or. en

Amendamentul 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât capitolele de negociere 
pentru care s-au încheiat pregătirile 
tehnice ar trebui deschise, fără întârziere, 
în conformitate cu procedurile stabilite și 
cu cadrul de negociere;

Or. en

Amendamentul 32
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât guvernul și sistemul judiciar 
turc au o atitudine pasivă față de 
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manifestarea antisemitismului în mass-
media turcă;

Or. nl

Amendamentul 33
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât disfuncționalitățile grave ale 
sistemului judiciar din Turcia, cum ar fi 
durata procedurilor penale și a arestărilor 
preventive, accesul limitat al acuzaților la 
probele aduse împotriva lor și absența 
restricțiilor impuse procurorilor în 
inițierea unei acțiuni penale, afectează în 
mod negativ libertatea de exprimare în 
această țară; întrucât, din cauza 
convingerilor proprii, peste 60 de 
lucrători din domeniul presei se află în 
închisoare în așteptarea unui proces și a 
unei condamnări ulterioare, în principal 
în baza definiției largi a terorismului din 
legea împotriva terorismului și din dreptul 
penal;

Or. en

Amendamentul 34
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 

E. întrucât Turcia, pentru al șaselea an 
consecutiv, nu a pus, încă, pe deplin în 
aplicare prevederile Acordului de asociere 
CE-Turcia și ale protocolului adițional la 
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acesta; acesta și întrucât, în același timp, UE nu a 
pus capăt izolării Ciprului de Nord, în 
conformitate cu propriile angajamente 
din cadrul Consiliului Afaceri Generale al 
UE din 26 aprilie 2004;

Or. en

Amendamentul 35
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta;

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, pe deplin
în aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv,
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta;

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în aplicare 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta, amintind nerespectarea 
promisiunii Uniunii Europene, asumate 
în concluziile Consiliului UE din 
26 aprilie 2004, de a pune capăt izolării 
comunității de ciprioți turci;

Or. en
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Amendamentul 37
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta;

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile protocolului adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; întrucât, 
în același timp, Uniunea Europeană nu a 
pus capăt izolării comunității turce din 
partea de nord a Ciprului, în conformitate 
cu concluziile reuniunii Consiliului 
Afaceri Generale al UE din 
26 aprilie 2004;

Or. en

Amendamentul 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta;

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta și întrucât concluziile Consiliului 
UE din 26 aprilie 2004 cu privire la Cipru 
nu au fost puse încă în aplicare;

Or. en

Amendamentul 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta;

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta; întrucât Uniunea Europeană și 
Turcia ar trebui să pună simultan în 
aplicare obligațiile care decurg din 
Protocolul adițional și din concluziile 
Consiliului Afaceri Generale al UE din 
26 aprilie 2004 pentru a depăși impasul 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 40
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta;

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în 
aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, 
prevederile Acordului de asociere CE-
Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta; întrucât Uniunea Europeană și 
Turcia ar trebui să pună simultan în 
aplicare obligațiile care decurg din 
Protocolul adițional și din concluziile 
Consiliului Afaceri Generale al UE din 
26 aprilie 2004 pentru a depăși impasul 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 41
Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu 
vecinii săi nemijlociți, în vederea întăririi 
stabilității, promovării unor relații de bună 
vecinătate și a unui parteneriat politic și 
economic pozitiv;

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele legate de 
frontierele terestre și maritime și cele 
legate de spațiul aerian cu vecinii săi 
nemijlociți, care trebuie să manifeste 
aceeași disponibilitate pentru soluționarea 
acestora, în vederea întăririi stabilității, 
promovării unor relații de bună vecinătate 
și a unui parteneriat politic și economic 
pozitiv;

Or. en

Amendamentul 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu 
vecinii săi nemijlociți, în vederea întăririi 
stabilității, promovării unor relații de bună 
vecinătate și a unui parteneriat politic și 
economic pozitiv;

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv obligațiile juridice 
neîndeplinite și disputele frontaliere 
nesoluționate cu vecinii săi nemijlociți, în 
vederea întăririi stabilității, promovării 
unor relații de bună vecinătate și a unui 
parteneriat politic și economic pozitiv;

Or. en

Amendamentul 43
Maria Eleni Koppa
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu 
vecinii săi nemijlociți, în vederea întăririi 
stabilității, promovării unor relații de bună 
vecinătate și a unui parteneriat politic și 
economic pozitiv;

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu 
vecinii săi nemijlociți, în vederea întăririi 
stabilității, promovării unor relații de bună 
vecinătate și a unui parteneriat politic și 
economic pozitiv, în conformitate cu 
prevederile Cartei ONU și cu dreptul 
internațional;

Or. en

Amendamentul 44
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea  chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu 
vecinii săi nemijlociți, în vederea întăririi 
stabilității, promovării unor relații de bună 
vecinătate și a unui parteneriat politic și 
economic pozitiv;

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea  chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu 
vecinii săi nemijlociți, în special cu Cipru, 
un stat membru al UE, în vederea întăririi 
stabilității, promovării unor relații de bună 
vecinătate și a unui parteneriat politic și 
economic pozitiv;

Or. en

Amendamentul 45
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Е. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu 
vecinii săi nemijlociți, în vederea întăririi 
stabilității, promovării unor relații de bună 
vecinătate și a unui parteneriat politic și 
economic pozitiv;

Е. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia 
să-și intensifice eforturile vizând 
soluționarea chestiunilor bilaterale 
pendinte, inclusiv disputele frontaliere și 
obligațiile financiare care decurg din 
tratatele internaționale, cu vecinii săi 
nemijlociți, în vederea întăririi stabilității, 
promovării unor relații de bună vecinătate 
și a unui parteneriat politic și economic 
pozitiv;

Or. bg

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât în ultimii 27 de ani societatea 
turcă s-a confruntat cu un conflict violent 
între Partidul Muncitorilor din Kurdistan 
(PKK) și armata turcă, în urma căruia au 
murit aproximativ 45 000 de persoane și 
au fost strămutați 1 milion de cetățeni; 
întrucât ambele părți au fost, până în 
prezent, implicate în conflict și Turcia nu 
a aderat încă la Protocoalele adiționale I 
și II la Convenția de la Geneva, care 
permit organizațiilor umanitare 
internaționale să acționeze în zonele 
afectate de conflicte; întrucât sunt 
necesare eforturi de reconciliere și 
întrucât trebuie abordate cauzele care 
stau la baza problemei kurde pentru a o 
soluționa;

Or. en
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Amendamentul 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mărimea economiei Turciei s-a 
triplat în cursul ultimului deceniu și a 
crescut cu circa 10 % anul trecut, aceasta 
fiind considerată una din cele mai mari 
șapte economii emergente din lume; 
întrucât volumul schimburilor comerciale 
dintre Uniunea Europeană și Turcia a 
totalizat 103 miliarde de euro în 2010, 
Turcia fiind al șaptelea partener comercial 
al Uniunii ca importanță, iar Uniunea cel 
mai mare partener comercial al Turciei, în 
condițiile în care 80 % din investițiile 
străine directe în Turcia provin din 
Uniunea Europeană; întrucât 
întreprinderile din UE au deschis peste 
13 000 de societăți în Turcia;

G. întrucât mărimea economiei Turciei s-a 
triplat în cursul ultimului deceniu; întrucât 
volumul schimburilor comerciale dintre 
Uniunea Europeană și Turcia a totalizat 
103 miliarde de euro în 2010, Turcia fiind 
al șaptelea partener comercial al Uniunii ca 
importanță, iar Uniunea cel mai mare 
partener comercial al Turciei dintr-o serie 
amplă;

Or. en

Amendamentul 48
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mărimea economiei Turciei s-a 
triplat în cursul ultimului deceniu și a 
crescut cu circa 10 % anul trecut, aceasta 
fiind considerată una din cele mai mari 
șapte economii emergente din lume; 
întrucât volumul schimburilor comerciale 
dintre Uniunea Europeană și Turcia a 
totalizat 103 miliarde de euro în 2010, 
Turcia fiind al șaptelea partener comercial 
al Uniunii ca importanță, iar Uniunea cel 

G. întrucât mărimea economiei Turciei s-a 
triplat în cursul ultimului deceniu și a 
crescut cu circa 10 % anul trecut, aceasta 
fiind considerată una dintre economiile 
mondiale care s-au dezvoltat cel mai rapid 
și una din cele mai mari șapte economii 
emergente din lume; întrucât volumul 
schimburilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană și Turcia a totalizat 
103 miliarde de euro în 2010, Turcia fiind 
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mai mare partener comercial al Turciei, în 
condițiile în care 80 % din investițiile 
străine directe în Turcia provin din 
Uniunea Europeană; întrucât întreprinderile 
din UE au deschis peste 13 000 de societăți 
în Turcia;

al șaptelea partener comercial al Uniunii ca 
importanță, iar Uniunea cel mai mare 
partener comercial al Turciei, în condițiile 
în care 80 % din investițiile străine directe 
în Turcia provin din Uniunea Europeană; 
întrucât întreprinderile din UE au deschis 
peste 13 000 de societăți în Turcia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât PIB-ul Turciei pe cap de 
locuitor rămâne scăzut comparativ cu 
PIB-ul celor mai multe state membre ale 
UE, în special al celor mai competitive 
state membre; întrucât un PIB pe cap de 
locuitor relativ scăzut într-o țară 
candidată mare generează provocări 
speciale în domeniul convergenței pe plan 
economic și social cu actualele state 
membre ale UE; întrucât Turcia trebuie 
să-și îmbunătățească fără întârziere 
competitivitatea în industria înaltei 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât 80 % din investițiile străine 
directe în Turcia provin din Uniunea 
Europeană; întrucât întreprinderile din 
UE au creat mai mult de 13 000 de 
întreprinderi în Turcia; întrucât atât 
Turcia, cât și UE urmăresc să obțină 
beneficii din continuarea procesului de 
integrare economică;

Or. en

Amendamentul 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dialogul și cooperarea cu 
Turcia pe tema stabilității și democrației 
în Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui un exemplu prețios pentru 
statele arabe în curs de democratizare, 
care le-ar putea ajuta să-și  completeze 
tranziția către democrație și reformele
sociale și economice; întrucât un dialog 
bine structurat între UE și Turcia, pe 
tema coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 52
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dialogul și cooperarea cu 
Turcia pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui un exemplu prețios pentru 
statele arabe în curs de democratizare, 
care le-ar putea ajuta să-și completeze 
tranziția către democrație și reformele 
sociale și economice; întrucât un dialog 
bine structurat între UE și Turcia, pe 
tema coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

H. întrucât cooperarea UE cu Turcia pe 
tema promovării stabilității și a 
democrației în Orientul Mijlociu lărgit este 
esențială; întrucât Turcia, un stat secular și 
democratic cu o populație predominant 
musulmană și cu minorități religioase 
importante, ar putea constitui un exemplu 
prețios pentru statele arabe care în prezent 
se află în procesul de tranziție către 
democrația adevărată;

Or. en

Amendamentul 53
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui un exemplu prețios pentru 
statele arabe în curs de democratizare, 
care le-ar putea ajuta să-și completeze 
tranziția către democrație și reformele 
sociale și economice; întrucât un dialog 
bine structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității, democrației și 
securității în Orientul Mijlociu lărgit au un 
caracter strategic; întrucât Turcia, edificată 
pe fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui un exemplu prețios pentru 
tranziția către democrație în lumea 
musulmană; întrucât un dialog bine 
structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale, în special în 
sprijinul democratizării și al reformelor 
socioeconomice în întreaga regiune 
mediteraneeană și în Orientul Mijlociu în 
general, inclusiv în abordarea 
provocărilor generate de Iran;
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Or. en

Amendamentul 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui un exemplu prețios pentru 
statele arabe în curs de democratizare, care 
le-ar putea ajuta să-și completeze tranziția 
către democrație și reformele sociale și 
economice; întrucât un dialog bine 
structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid și cu 
condiția să aplice reforme și să se alinieze 
cu promptitudine la UE în toate 
domeniile, inclusiv în domeniul politicii 
externe, ar putea constitui un exemplu 
prețios pentru statele arabe în curs de 
democratizare, care le-ar putea ajuta să-și 
completeze tranziția către democrație și 
reformele sociale și economice; întrucât un 
dialog bine structurat între UE și Turcia, pe 
tema alinierii treptate a politicilor Turciei 
cu cele ale UE ar putea oferi sinergii 
reciproc avantajoase;

Or. en

Amendamentul 55
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui un exemplu prețios pentru 
statele arabe în curs de democratizare, care 

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit pot avea un 
caracter strategic; întrucât Turcia, edificată 
pe fundamentul unui stat secular, ar putea 
constitui un exemplu pentru statele arabe în 
curs de democratizare, care le-ar putea 



AM\888692RO.doc 29/283 PE478.719v01-00

RO

le-ar putea ajuta să-și  completeze tranziția 
către democrație și reformele sociale și 
economice; întrucât un dialog bine 
structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

ajuta să-și completeze tranziția către 
democrație și reformele sociale și 
economice; întrucât prim-ministrul 
Erdogan al Turciei a solicitat înființarea 
unei uniuni turco-arabe;

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar
putea constitui un exemplu prețios pentru 
statele arabe în curs de democratizare, care 
le-ar putea ajuta să-și completeze tranziția 
către democrație și reformele sociale și 
economice; întrucât un dialog bine 
structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, ca stat secular 
solid, cu condiția să respecte pe deplin 
libertățile fundamentale, s-ar putea dovedi
un partener prețios pentru statele arabe în 
curs de democratizare, care le-ar putea 
ajuta să-și completeze tranziția către 
democrație și reformele sociale și 
economice; întrucât un dialog bine 
structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

Or. en

Amendamentul 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui un exemplu prețios pentru 
statele arabe în curs de democratizare, care 
le-ar putea ajuta să-și  completeze tranziția 
către democrație și reformele sociale și 
economice; întrucât un dialog bine 
structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia 
pe tema stabilității și democrației în 
Orientul Mijlociu lărgit au un caracter 
strategic; întrucât Turcia, edificată pe 
fundamentul unui stat secular solid, ar 
putea constitui o sursă de inspirație pentru 
statele arabe în curs de democratizare, care 
le-ar putea ajuta să-și  completeze tranziția 
către democrație și reformele sociale și 
economice; întrucât un dialog bine 
structurat între UE și Turcia, pe tema 
coordonării politicilor externe și de 
vecinătate respective a acestora ar putea 
oferi sinergii excepționale;

Or. en

Amendamentul 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică 
a Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una 
din cele mai importante priorități ale UE 
în materie de securitate energetică; 
întrucât Turcia și Azerbaidjanul au 
încheiat, la 25 octombrie 2011, un acord 
cu privire la tranzitul gazului din
Azerbaidjan pe teritoriul Turciei, care va 
deschide coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit 
al gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 

eliminat
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energetică a Uniunii,

Or. en

Amendamentul 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a 
Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una din 
cele mai importante priorități ale UE în 
materie de securitate energetică; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii;

I. întrucât Turcia constituie un partener-
cheie al UE în tranzitul resurselor de 
petrol și gaze din zona Caucazului și a 
Mării Caspice și se află în vecinătatea 
strategică a Irakului și a pieței petrolului 
brut în dezvoltare a acestuia; întrucât 
gazoductul Nabucco constituie unul dintre 
proiectele esențiale ale UE în materie de 
securitate energetică, însă UE trebuie să ia 
în considerare și alternative, precum 
gazoductul „South Stream”; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic și ar putea întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii;

Or. de

Amendamentul 60
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Considerentul I



PE478.719v01-00 32/283 AM\888692RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Turcia constituie coridorul
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a 
Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una din 
cele mai importante priorități ale UE în 
materie de securitate energetică; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii,

I. întrucât Turcia constituie un coridor
energetic major al UE pentru resursele de 
petrol și gaze din zona Caucazului și a 
Mării Caspice și se află în vecinătatea 
strategică a Irakului și a pieței petrolului 
brut în dezvoltare a acestuia; întrucât 
gazoductul Nabucco prevăzut a fi construit
constituie, în continuare, una din cele mai 
importante priorități ale UE în materie de 
securitate energetică; întrucât Turcia și 
Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco prevăzut a fi construit și a 
viitorului coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia), 
întărind, astfel, securitatea energetică a 
Uniunii,

Or. en

Amendamentul 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a 
Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una din 
cele mai importante priorități ale UE în 
materie de securitate energetică; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a 
Irakului și a pieței petrolului brut și a pieței 
de gaze naturale în dezvoltare a acestuia; 
întrucât gazoductul Nabucco constituie, în 
continuare, una din cele mai importante 
priorități ale UE în materie de securitate 
energetică; întrucât Turcia și Azerbaidjanul 
au încheiat, la 25 octombrie 2011, un acord 
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tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii,

cu privire la tranzitul gazului din 
Azerbaidjan pe teritoriul Turciei, care va 
deschide coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii,

Or. en

Amendamentul 62
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a 
Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una din 
cele mai importante priorități ale UE în 
materie de securitate energetică; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii,

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a 
Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una din 
cele mai importante priorități ale UE în 
materie de securitate energetică; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco prevăzut a fi construit și a 
coridorului de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia), 
întărind, astfel, securitatea energetică a 
Uniunii,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a
Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una din 
cele mai importante priorități ale UE în 
materie de securitate energetică; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii,

I. întrucât Turcia constituie coridorul 
energetic al UE pentru resursele de petrol 
și gaze din zona Caucazului și a Mării 
Caspice și se află în vecinătatea strategică a 
Irakului și a pieței petrolului brut în 
dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul 
Nabucco constituie, în continuare, una din 
cele mai importante priorități ale UE în 
materie de securitate energetică; întrucât 
Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 
25 octombrie 2011, un acord cu privire la 
tranzitul gazului din Azerbaidjan pe 
teritoriul Turciei, care va deschide 
coridorul de gaz sudic, va întări 
aprovizionarea cu gaz a gazoductului 
Nabucco și a viitorului coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia), întărind, astfel, securitatea 
energetică a Uniunii; întrucât Turcia 
prezintă un potențial semnificativ de 
energie din surse regenerabile, și anume 
resurse solare, eoliene și geotermale 
importante;

Or. en

Amendamentul 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât pacea, stabilitatea și 
prosperitatea de durată în Balcani au o 
importanță strategică atât pentru UE, cât 
și pentru Turcia; întrucât, având o 
profunzime istorică și un patrimoniu 
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cultural unice, precum și relații speciale 
cu țările din Balcani, Turcia este un actor 
esențial în regiunea respectivă;

Or. en

Amendamentul 65
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât numărul cauzelor introduse 
în fața Curții Europene a Drepturilor 
Omului este în creștere pentru al cincilea 
an consecutiv; întrucât nu s-au înregistrat 
progrese suficiente în practică în 
domeniul drepturilor omului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște potențialul economic 
și de dezvoltare al Turciei și rolul său 
pertinent în ce privește securitatea 
energetică; subliniază faptul că această 
interdependență este suplimentată de 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum 
și cele de vecinătate, ale Uniunii și ale
Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște rolul pertinent al 
Turciei în ceea ce privește securitatea 
energetică; invită Comisia să ia în serios 
preocupările Turciei legate de punerea în 
aplicare a normelor privind uniunea 
vamală;



PE478.719v01-00 36/283 AM\888692RO.doc

RO

că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, 
dialog strategic, concretizare a procesului 
de reforme și a implementării acestora, 
relații bune ale Turciei cu statele vecine 
membre ale UE și o cooperare solidă;

Or. en

Amendamentul 67
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre
Uniunea Europeană și statele sale 
membre și Turcia; recunoaște potențialul 
economic și de dezvoltare al Turciei și 
rolul său pertinent în ce privește 
securitatea energetică; subliniază faptul că 
această interdependență este suplimentată 
de valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum 
și cele de vecinătate, ale Uniunii și ale 
Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, 
dialog strategic, concretizare a procesului 
de reforme și a implementării acestora, 
relații bune ale Turciei cu statele vecine 
membre ale UE și o cooperare solidă;

1. subliniază interesele apropiate ale 
Uniunii Europene și ale statelor sale 
membre, pe de o parte, și ale Turciei, pe 
de altă parte, recunoscând potențialul 
economic și de dezvoltare al Turciei și 
importanța sa strategică, inclusiv în ce 
privește securitatea energetică; recunoaște 
politica externă activă a Turciei și 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
aceasta și UE și statele sale membre, cu 
avantaje și influență mai puternică pentru 
ambele; consideră, însă, că această 
interdependență ar putea avea rezultate 
pozitive dacă este încadrată într-un context 
de angajament reciproc, de dialog strategic, 
de implementare a reformelor și 
consolidare activă și reciprocă a relațiilor
bune dintre statele vecine membre ale UE 
și Turcia;

Or. en

Amendamentul 68
Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște potențialul economic 
și de dezvoltare al Turciei și rolul său 
pertinent în ce privește securitatea 
energetică; subliniază faptul că această 
interdependență este suplimentată de 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum și 
cele de vecinătate, ale Uniunii și ale 
Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, 
dialog strategic, concretizare a procesului 
de reforme și a implementării acestora, 
relații bune ale Turciei cu statele vecine 
membre ale UE și o cooperare solidă;

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște potențialul economic 
și de dezvoltare al Turciei și rolul său 
pertinent în ce privește stabilitatea 
regională și securitatea energetică în 
Europa; subliniază faptul că această 
interdependență este suplimentată de 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum și 
cele de vecinătate, ale Uniunii și ale 
Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, de
dialog strategic și de cooperare eficientă,
de concretizare a implementării reformelor 
interne și de relații bune ale Turciei cu 
statele vecine membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște potențialul economic 
și de dezvoltare al Turciei și rolul său 
pertinent în ce privește securitatea 
energetică; subliniază faptul că această 
interdependență este suplimentată de 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum și 
cele de vecinătate, ale Uniunii și ale 

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște potențialul economic 
și de dezvoltare al Turciei și rolul său 
pertinent în ce privește securitatea 
energetică; subliniază faptul că această 
interdependență este suplimentată de 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum și 
cele de vecinătate, ale Uniunii și ale 
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Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, 
dialog strategic, concretizare a procesului 
de reforme și a implementării acestora, 
relații bune ale Turciei cu statele vecine 
membre ale UE și o cooperare solidă;

Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, de
respectare a valorilor și principiilor UE,
de dialog strategic, de concretizare a 
procesului de reforme și a implementării 
acestora, de relații bune ale Turciei cu 
statele vecine membre ale UE și de
cooperare solidă;

Or. en

Amendamentul 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște potențialul economic 
și de dezvoltare al Turciei și rolul său 
pertinent în ce privește securitatea 
energetică; subliniază faptul că această 
interdependență este suplimentată de 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum și 
cele de vecinătate, ale Uniunii și ale 
Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, 
dialog strategic, concretizare a procesului 
de reforme și a implementării acestora, 
relații bune ale Turciei cu statele vecine 
membre ale UE și o cooperare solidă;

1. subliniază interdependența dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre 
și Turcia; recunoaște potențialul economic 
și de dezvoltare al Turciei și rolul său 
pertinent în ce privește securitatea 
energetică; subliniază faptul că această 
interdependență este suplimentată de 
valoarea sinergiilor potențiale dintre 
politicile externe și de securitate, precum și 
cele de vecinătate, ale Uniunii și ale 
Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, 
dialog strategic, de concretizare a 
procesului de reforme și a implementării 
acestora, de relații bune ale Turciei cu 
statele vecine membre ale UE și de
cooperare solidă; își exprimă totuși 
îngrijorarea cu privire la consecințele 
negative asupra mediului, a arheologiei și 
a societății pe care le are abordarea 
Turciei privind creșterea economică; 
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invită guvernul turc să acorde prioritate 
proiectelor mai mici durabile din punct de 
vedere ecologic și social pentru a 
conserva acest patrimoniu arheologic și 
de mediu; în acest sens, solicită 
instituțiilor UE și statelor membre ale UE 
să utilizeze pe deplin toate instrumentele 
politicii de extindere a UE în favoarea 
țărilor candidate;

Or. en

Amendamentul 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că uniunea vamală UE-
Turcia a permis Turciei să atingă un nivel 
înalt de conformitate în domeniul liberei 
circulații a mărfurilor și continuă să 
stimuleze schimburile comerciale 
bilaterale dintre UE și Turcia, care s-au 
ridicat la un total de 103 miliarde de euro 
în 2010; cu toate acestea, ia act de faptul 
că Turcia nu pune pe deplin în aplicare 
uniunea vamală și aplică în continuare o 
legislație care încalcă angajamentele sale 
față de eliminarea barierelor tehnice din 
calea comerțului, cum ar fi licențele de 
import, restricțiile la importul de mărfuri 
din țările terțe pentru a le pune în liberă 
circulație în UE, ajutoare de stat, 
aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, cerințele privind 
înregistrarea noilor produse farmaceutice 
și tratamentul fiscal discriminatoriu; 
subliniază că noul cadrul legislativ 
privind comercializarea produselor și 
principiul recunoașterii reciproce trebuie 
transpuse în ordinea juridică a Turciei;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că ambele părți ar trebui să 
încerce în mod activ să creeze sinergii 
între politicile externe și de securitate, 
precum și cele de vecinătate, ale Uniunii 
și ale Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră însă 
că această interdependență poate avea 
rezultate pozitive doar dacă este încadrată 
într-un context de angajament reciproc, 
de dialog strategic, de concretizare a 
procesului de reforme și a implementării 
acestora, de relații bune ale Turciei cu 
statele vecine membre ale UE și de 
cooperare solidă;

Or. en

Amendamentul 73
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută și sprijină Comisia în 
elaborarea unei noi ordini de zi pozitive 
pentru relațiile UE-Turcia, care, în cazul 
în care este realizată, va aduce beneficii 
concrete și va permite UE să rămână un 
element de referință în ceea ce privește 
continuarea reformelor în Turcia și să 
aducă Turcia mai aproape de îndeplinirea 
criteriilor necesare pentru aderarea la 
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UE; consideră că ar trebui depuse noi 
eforturi în vederea creării condițiilor 
pentru deschiderea unor noi capitole;

Or. en

Amendamentul 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. ia act de preocupările exprimate de 
comunitatea de afaceri turcă cu privire la 
condițiile de obținere a vizelor, aplicabile 
în prezent cetățenilor turci, cu privire la 
cotele de transport aplicabile camioanelor 
turcești, precum și cu privire la obligațiile 
unilaterale ale Turciei în temeiul uniunii 
vamale în relațiile comerciale cu țări terțe, 
ca urmare a acordurilor de liber schimb 
semnate între UE și aceste țări;

Or. en

Amendamentul 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. constată că Turcia este singura țară 
candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea vizelor; subliniază 
importanța facilitării accesului în 
Uniunea Europeană pentru oamenii de 
afaceri, cadre universitare, studenți și 
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reprezentanți ai societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
de punere în aplicare a codului vizelor, de 
armonizare și simplificare a condițiilor de 
obținere a vizelor și de creare de noi 
centre de eliberare a vizelor în Turcia; 
îndeamnă Turcia să semneze și să pună în 
aplicare fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui 
acord, acordurile bilaterale existente sunt 
puse pe deplin în aplicare; subliniază 
importanța intensificării cooperării dintre 
UE și Turcia în domeniul gestionării 
migrației și al controlului la frontieră, 
printre altele, ținând seama de procentul 
însemnat de imigranți ilegali care intră pe 
teritoriul UE prin Turcia; consideră că, 
imediat ce Acordul de readmisie intră în 
vigoare, Consiliul ar trebui să însărcineze 
Comisia să lanseze dialogul în materie de 
vize și să elaboreze foaia de parcurs;

Or. en

Amendamentul 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Propunere de rezoluție
Punctul 1c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. regretă faptul că Turcia nu a pus, 
încă, pe deplin în aplicare Protocolul 
adițional la Acordul de asociere CE-
Turcia; invită guvernul turc să îl aplice pe 
deplin, fără întârziere și în mod 
nediscriminatoriu; îndeamnă Turcia să 
elimine toate restricțiile rămase privind 
libera circulație a mărfurilor, inclusiv 
restricțiile privind mijloacele de transport 
originare din Cipru și să pună în aplicare 
pe deplin uniunea vamală, pentru a 
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depăși impasul actual al negocierilor de 
aderare cu UE din cadrul capitolelor 
relevante;

Or. en

Amendamentul 77
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină pe deplin Comisia în elaborarea 
unei noi ordini de zi pentru relațiile UE-
Turcia care se bazează pe contacte mai 
intense privind reformele interne, pe 
alinierea aprofundată cu acquis-ul pentru 
a asigura un progres rapid al negocierilor 
de aderare, pe relații comerciale și 
economice mai bune, inclusiv pe 
eventuala modernizare a uniunii vamale 
pentru a include achizițiile publice și 
serviciile, pe condiții mai flexibile de 
obținere a vizelor pentru a stimula 
contactele transfrontaliere în domeniul 
afacerilor și al educației și pe un dialog 
consolidat la nivel înalt UE-Turcia pe 
tema politicii externe; consideră că ar 
trebui depuse noi eforturi în vederea creării 
condițiilor pentru deschiderea unor 
capitole noi, în special ar trebui să se 
acorde prioritate capitolelor „Justiție ” și 
„Afaceri interne” (capitolele 23 și 24), 
„Concurență” (capitolul 8) și „Energie ” 
(capitolul 15); insistă asupra faptului că 
relațiile Turciei cu statele membre vecine 
sunt un factor important în relansarea 
negocierilor și a dialogului;

Or. en
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Amendamentul 78
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi 
în vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important 
în relansarea negocierilor și a dialogului;

2. recunoscând că progresul înregistrat în 
procesul de aderare este insuficient,
sprijină inițiativa Comisiei privind o
„ordine de zi nouă” pentru relațiile UE-
Turcia și subliniază necesitatea unor
eforturi intense reînnoite în vederea 
deschiderii de capitole;

Or. en

Amendamentul 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei 
ordini de zi pozitive care ar trebui să dea 
un nou dinamism relațiilor UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse eforturi 
deosebite în vederea creării condițiilor 
pentru deschiderea de capitole în domeniul 
justiției și al drepturilor fundamentale, 
care asigură ambelor părți rezultate și 
avantaje concrete; insistă asupra faptului 
că relațiile Turciei cu vecinii săi sunt un 
factor important în dezvoltarea unei relații 
strânse și durabile cu UE;

Or. en
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Amendamentul 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi 
în vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei 
ordini de zi pozitive pentru relațiile UE-
Turcia, astfel cum a fost aprobat de 
Consiliu în concluziile sale din 
5 decembrie 2011; insistă asupra faptului 
că relațiile Turciei cu toate statele membre 
vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

Or. en

Amendamentul 81
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi 
în vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
insistă asupra faptului că relațiile Turciei 
cu statele membre vecine sunt un factor 
important în relansarea negocierilor și a 
dialogului;

Or. bg

Amendamentul 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia, care 
acoperă o gamă largă de domenii de 
interes comun, inclusiv, printre altele, 
reforme politice, dialogul pe tema politicii 
externe, energie, comerț, vize, mobilitate 
și migrație și lupta împotriva terorismului; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

Or. en

Amendamentul 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia, care 
să se axeze pe ameliorarea procesului de 
liberalizare a vizelor pentru cetățenii 
turci, la fel ca și pentru ceilalți cetățeni 
din alte țări candidate, și pe garantarea 
unei funcționări mai eficiente a uniunii 
vamale prin abordarea obstacolelor 
actuale din cale comerțului, precum și a 
preocupărilor exprimate de Turcia în ceea 
ce privește acordurile de liber schimb pe 
care UE le încheie cu țări terțe; consideră 
că ar trebui depuse noi eforturi în vederea 
creării condițiilor pentru deschiderea de 
capitole; insistă asupra faptului că relațiile 
Turciei cu statele membre vecine sunt un 
factor important în relansarea negocierilor 
și a dialogului;
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Or. en

Amendamentul 84
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
odată cu reiterarea deciziilor Consiliului 
din 11 decembrie 2006 privind 
deschiderea și închiderea capitolelor de 
negociere, consideră că ar trebui depuse 
noi eforturi în vederea creării condițiilor 
pentru deschiderea de capitole; insistă 
asupra faptului că relațiile Turciei cu 
statele membre vecine sunt un factor 
important în relansarea negocierilor și a 
dialogului;

Or. en

Amendamentul 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important 
în relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole;

Or. en
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Amendamentul 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi 
în vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important
în relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că Turcia ar trebui să depună
noi eforturi mai intense în vederea creării 
condițiilor pentru deschiderea de capitole; 
insistă asupra faptului că relațiile Turciei 
cu statele membre vecine reprezintă o 
contribuție esențială în relansarea 
negocierilor și a dialogului;

Or. de

Amendamentul 87
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important 
în relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile dintre Turcia și statele 
membre vecine sunt importante pentru
relansarea negocierilor și a dialogului;

Or. en

Amendamentul 88
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului, și 
anume aplicarea pe deplin a Protocolului 
de la Ankara;

Or. en

Amendamentul 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi 
ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; 
consideră că ar trebui depuse noi eforturi în 
vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

2. sprijină Comisia în elaborarea unei 
ordini de zi pozitive pentru relațiile UE-
Turcia; consideră că ar trebui depuse noi 
eforturi în vederea creării condițiilor pentru 
deschiderea de capitole; insistă asupra 
faptului că relațiile Turciei cu statele 
membre vecine sunt un factor important în 
relansarea negocierilor și a dialogului;

Or. en

Amendamentul 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că, deși s-au înregistrat unele 
progrese mici în ceea ce privește 
chestiunile legate de siguranța 
produselor, cum ar fi instituirea unei 
comisii pentru supravegherea pieței și 
evaluarea siguranței produselor, care să 
reunească autoritățile competente în 
materie de supraveghere a pieței, 
resursele financiare și umane alocate 
activităților de supraveghere a pieței sunt 
în continuare insuficiente; ia act de faptul 
că numărul măsurilor aplicate este în 
continuare redus, în timp ce revizuirea 
legislației privind siguranța produselor 
generale este incompletă;

Or. en

Amendamentul 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază faptul că mecanismele 
actuale de dialog între guvern și 
societatea civilă nu sunt utilizate în mod 
eficient, iar participarea ONG-urilor 
pentru protecția consumatorilor la 
procesele decizionale și de legiferare 
continuă să fie redusă; invită guvernul 
turc să implice pe deplin organizațiile 
consumatorilor în procesele de consultare 
legislativă și politică și să ia toate 
măsurile necesare pentru a sprijini și 
consolida mișcarea consumatorilor; 
încurajează organizațiile consumatorilor 
să își reunească forțele pentru a-și mări 
reprezentativitatea, eventual, prin 
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stabilirea unei confederații a 
organizațiilor consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 92
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o 
înaltă participare la vot și a fost apreciat
de observatorii internaționali ca 
democratic, pluralist și marcat de o 
societate civilă plină de vitalitate; 
subliniază importanța reformării legii 
electorale prin care să se elimine pragul 
electoral minim de 10 % pentru intrarea în 
Parlament, cel mai ridicat prag din toate 
țările membre ale Consiliului Europei și 
care nu reprezintă pluralismul societății 
turce;

3. felicită Turcia pentru alegerile generale 
libere și corecte din iunie 2011, pe care
observatorii internaționali le-au clasificat
ca „democratice, pluraliste și marcate de o 
societate civilă plină de vitalitate”; 
subliniază importanța reformării legii 
electorale din Turcia și sugerează acesteia 
să ia în considerare reducerea pragului 
electoral minim actual de 10 % necesar 
unui partid pentru a intra în Parlament;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca liber și 
corect; subliniază din nou că Turcia 
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plină de vitalitate; subliniază importanța 
reformării legii electorale prin care să se 
elimine pragul electoral minim de 10 % 
pentru intrarea în Parlament, cel mai ridicat 
prag din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce;

trebuie să elimine pragul electoral minim 
de 10 % pentru intrarea în Parlament, cel 
mai ridicat prag din toate țările membre ale 
Consiliului Europei;

Or. en

Amendamentul 94
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; subliniază importanța 
reformării legii electorale prin care să se 
elimine pragul electoral minim de 10 % 
pentru intrarea în Parlament, cel mai ridicat 
prag din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce;

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; reiterează solicitările 
sale din rezoluțiile anterioare 
din 2006, 2007, 2009 și 2010 referitoare la
importanța reformării legii electorale prin 
care să se elimine pragul electoral minim 
de 10 % pentru intrarea în Parlament, cel 
mai ridicat prag din toate țările membre ale 
Consiliului Europei și care nu reprezintă 
pluralismul societății turce;

Or. en

Amendamentul 95
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; subliniază importanța 
reformării legii electorale prin care să se 
elimine pragul electoral minim de 10 % 
pentru intrarea în Parlament, cel mai ridicat 
prag din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce;

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; îndeamnă Turcia să 
reformeze legea electorală prin care să se 
elimine pragul electoral minim de 10 % 
pentru intrarea în Parlament, cel mai ridicat 
prag din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce;

Or. en

Amendamentul 96
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; subliniază importanța 
reformării legii electorale prin care să se 
elimine pragul electoral minim de 10 % 
pentru intrarea în Parlament, cel mai ridicat 
prag din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce;

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; subliniază importanța 
reformării legii privind partidele politice și 
a legii electorale prin care să se elimine 
pragul electoral minim de 10 % pentru 
intrarea în Parlament, cel mai ridicat prag 
din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce, prin prevederea unui 
sistem de cote obligatorii, care să asigure 
reprezentarea corectă a femeilor pe listele 
electorale, și prin eliminarea obstacolelor 
din calea stabilirii de grupuri politice în 
Parlament cu scopul de a asigura o mai 
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bună reprezentare și de a aduce mai 
multă diversitate în viața politică turcă;

Or. en

Amendamentul 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; subliniază importanța 
reformării legii electorale prin care să se 
elimine pragul electoral minim de 10 % 
pentru intrarea în Parlament, cel mai ridicat 
prag din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce;

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, 
declanșat cu ocazia alegerilor generale din 
iunie 2011, care s-a remarcat printr-o înaltă 
participare la vot și a fost apreciat de 
observatorii internaționali ca democratic, 
pluralist și marcat de o societate civilă 
plină de vitalitate; subliniază importanța 
reformării legii electorale și a legii privind 
partidele politice prin care să se elimine 
pragul electoral minim de 10 % pentru 
intrarea în Parlament, cel mai ridicat prag 
din toate țările membre ale Consiliului 
Europei și care nu reprezintă pluralismul 
societății turce; în plus, subliniază 
importanța eliminării barierelor din calea 
formării grupurilor politice în cadrul 
Parlamentului și a asigurării sprijinului 
bugetar; îndeamnă Consiliul Electoral 
Suprem să revizuiască deciziile luate 
înainte și după alegerile parlamentare cu 
privire la excluderea candidaților 
independenți;

Or. fr

Amendamentul 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că, în urma victoriei sale 
electorale, guvernul turc are puterea 
politică de a aborda cele mai presante 
probleme ale țării, și anume găsirea unei 
soluții durabile și pașnice la problema 
kurdă și elaborarea unei constituții mai 
democratice și mai bine orientate către 
cetățeni; în acest sens, regretă reținerea în 
continuare a nouă membri aleși ai Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT): dl 
Kemal Aktaș, dl Faysal Sarıyıldız, dl 
Gülser Yıldırım, dl Ibrahim Ayhan, dl 
Hatip Dicle, dna Selma Irmak (BDP), dl 
Mustafa Balbay, dl Mehmet Haberal 
(CHP), dl Engin Alan (MHP).

Or. en

Amendamentul 99
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia noului guvern al 
Republicii Turcia de a înființa un 
minister al afacerilor UE, fapt ce reflectă 
conștientizarea importanței absolute pe 
care o au eforturile reînnoite, 
angajamentul și dialogul;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia noului guvern al 
Republicii Turcia de a înființa un minister 
al afacerilor UE, fapt ce reflectă 
conștientizarea importanței absolute pe 
care o au eforturile reînnoite, angajamentul 
și dialogul;

4. salută decizia noului guvern al 
Republicii Turcia de a înființa un minister 
al afacerilor UE, fapt ce reflectă 
conștientizarea importanței absolute pe 
care o au eforturile reînnoite, angajamentul 
și dialogul; de asemenea, salută 
memorandumul de înțelegere semnat la 
28 septembrie 2011 pentru detașarea de 
oficiali turci la Comisia Europeană, 
subliniind totodată necesitatea unei 
cooperări mai strânse cu Parlamentul 
European în ceea ce privește schimburile 
de experiență privind criteriile UE și 
acquis-ul comunitar;

Or. en

Amendamentul 101
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, rolul acesteia ca platformă 
pentru toate partidele politice, bazată pe 
controale și echilibre, în cadrul căreia 
acestea să contribuie la dialogul 
democratic și la promovarea unui proces
de reformă incluziv;

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, rolul acesteia ca platformă 
pentru toate partidele politice turce care au 
renunțat la violență și sunt pe deplin 
angajate în promovarea democrației și a 
procesului de reformă;

Or. en

Amendamentul 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, rolul acesteia ca platformă 
pentru toate partidele politice, bazată pe 
controale și echilibre, în cadrul căreia 
acestea să contribuie la dialogul democratic 
și la promovarea unui proces de reformă 
incluziv;

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, necesitatea unui rol mai 
puternic al acesteia ca platformă pentru 
toate partidele politice, bazată pe controale 
și echilibre, în cadrul căreia acestea să 
contribuie la dialogul democratic și la 
promovarea unui proces de reformă 
incluziv;

Or. en

Amendamentul 103
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, rolul acesteia ca platformă 
pentru toate partidele politice, bazată pe 
controale și echilibre, în cadrul căreia 
acestea să contribuie la dialogul democratic 
și la promovarea unui proces de reformă 
incluziv;

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, rolul acesteia ca platformă 
pentru toate partidele politice, bazată pe 
controale și echilibre, în cadrul căreia 
acestea să contribuie la dialogul democratic 
și la promovarea unui proces de reformă 
incluziv; este îngrijorat de faptul că statul 
secular se află sub o presiune gravă;

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, rolul acesteia ca platformă 
pentru toate partidele politice, bazată pe 
controale și echilibre, în cadrul căreia 
acestea să contribuie la dialogul democratic 
și la promovarea unui proces de reformă 
incluziv;

5. reamintește rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale turce ca centru al 
sistemului democratic al țării și subliniază, 
prin urmare, rolul acesteia ca platformă 
pentru toate partidele politice, bazată pe 
controale și echilibre, în cadrul căreia 
acestea să contribuie la dialogul democratic 
și la promovarea unui proces de reformă 
incluziv; invită guvernul turc să sprijine 
principiul imunității parlamentare și, în 
consecință, să ia măsurile necesare 
pentru a garanta eliberarea 
parlamentarilor arestați;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; salută procesele deschise 
împotriva celor responsabili pentru 
lovitura de stat din Turcia de la 
12 septembrie 1980; consideră că aceste 
procese reprezintă o oportunitate de a 
consolida încrederea în buna funcționare 
a democrației turce; subliniază 
importanța drepturilor procedurale ale 
acuzaților; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
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societatea civilă; turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul 
unui proces la care să participe 
îndeaproape societatea civilă;

6. reamintește necesitatea continuării
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; cu toate acestea, exprimă 
sprijinul său deplin pentru procesul de 
elaborare a unei constituții civile complet 
noi a Turciei, care să înlocuiască actuala 
constituție impusă acestei țări după 
lovitura de stat militară din 1980; 
subliniază că o astfel de constituție 
democratică nouă trebuie să promoveze 
statul de drept, aplicarea drepturilor și 
libertăților fundamentale, consolidarea 
cetățeniei, separarea religiei de stat, 
controlul civil asupra armatei, pluralismul 
politic și egalitatea de tratament pentru 
minorități;

Or. en
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Amendamentul 107
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul 
unui proces la care să participe 
îndeaproape societatea civilă;

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții a Turciei, care oferă posibilitatea 
unei veritabile reforme constituționale care 
să promoveze democrația, statul de drept, 
drepturile și libertățile fundamentale, 
pluralismul, incluziunea și unitatea în 
cadrul societății turce; salută decizia de a 
asigura o reprezentare corespunzătoare a 
tuturor partidelor politice în cadrul 
Comisiei constituționale de conciliere, 
precum și angajamentul de a întemeia 
procesul de elaborare pe consultarea cât 
mai largă cu putință a tuturor sectoarelor 
societății;

Or. en

Amendamentul 108
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru o nouă constituție civilă a Turciei și 
consideră că aceasta oferă posibilitatea 
promovării democrației, a statului de 
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constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

drept, a drepturilor și libertăților
fundamentale, a pluralismului, a 
incluziunii și a unității în cadrul societății 
turce; insistă asupra necesității 
continuării pregătirilor în cadrul 
procesului de elaborare a noii constituții 
și subliniază că este important ca acest 
proces să fie cu adevărat favorabil 
incluziunii prin implicarea activă a 
partidelor politice și a societății civile; 
prin urmare, salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea, buna guvernanță și 
responsabilitatea, precum și unitatea în 
cadrul societății turce; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la polarizarea 
continuă în societatea turcă și cu privire 
la lipsa de încredere în independența 
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consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

instituțiilor; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă; invită Comisia să 
prezinte comisiei AFET, până la 
încheierea primei jumătăți a anului, un 
raport detaliat privind eforturile de 
punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 110
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, în special 
libertatea de exprimare și libertatea 
presei, pluralismul, incluziunea și unitatea 
în cadrul societății turce; salută decizia de a 
asigura o reprezentare egală tuturor forțelor 
politice în cadrul Comisiei constituționale 
de conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;
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Or. en

Amendamentul 111
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape
societatea civilă;

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces care implică cu adevărat societatea 
civilă din Turcia;

Or. en

Amendamentul 112
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
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pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă; invită toate partidele 
politice și actorii în cauză să adopte o 
abordare pozitivă și constructivă pentru 
negocierea noii constituții;

Or. en

Amendamentul 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze 
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
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consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă; invită toate partidele 
politice și actorii în cauză să adopte o 
atitudine pozitivă și constructivă în ceea 
ce privește noua constituție;

Or. en

Amendamentul 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care să promoveze
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

6. reamintește necesitatea continuării 
activităților de punere în aplicare a 
pachetului de reforme constituționale 
din 2010; exprimă sprijinul său deplin 
pentru procesul de elaborare a unei noi 
constituții civile a Turciei, care oferă 
posibilitatea unei veritabile reforme 
constituționale care ar putea promova
democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, 
incluziunea și unitatea în cadrul societății 
turce; salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală tuturor forțelor politice 
în cadrul Comisiei constituționale de 
conciliere, precum și angajamentul de a 
întemeia procesul de elaborare pe 
consultarea cât mai largă cu putință a 
tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape 
societatea civilă;

Or. de

Amendamentul 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff
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Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. încurajează Turcia să adopte o cartă 
modernă a drepturilor omului, care să se 
inspire din actualele surse europene și 
universale ale drepturilor omului și care 
să fie comparabilă cu acestea, inclusiv cu 
Carta drepturilor fundamentale a UE;

Or. en

Amendamentul 116
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța unor relații 
bune și constructive între guvern și 
opoziție ca o condiție prealabilă pentru un 
proces eficient de reformă; reamintește 
faptul că o societate cu adevărat 
democratică și pluralistă trebuie să se 
bazeze întotdeauna pe cei doi piloni 
reprezentați de guvern și de opoziție și pe 
un dialog și pe o cooperare permanentă 
între aceștia;

Or. en

Amendamentul 117
Raimon Obiols

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

6a. subliniază faptul că noua constituție 
ar trebui să susțină drepturile tuturor 
grupurilor și persoanelor din Turcia, să 
garanteze separarea puterilor, să asigure 
independența sistemului judiciar și 
controlul civil deplin asupra armatei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. încurajează Turcia să folosească 
procesul de elaborare a constituției ca 
oportunitate pentru dezvoltarea unei 
identități mai realiste și democratice care 
permite recunoașterea deplină și 
participarea egală a tuturor grupurilor 
sale etnice, inclusiv a grupurilor de kurzi, 
lazi, cerchezi, romi, alevi, siriaci, arabi, 
greci, armeni, evrei și altele, împreună cu 
majoritatea turcă; consideră că trimiterile 
constituționale actuale la identitatea turcă 
nu respectă diversitatea societății turce și 
că cetățenia modernă nu ar trebui să aibă 
un caracter etnic;

Or. en

Amendamentul 119
Ana Gomes

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

6a. recomandă ca noua constituție să evite 
definirea identității etnice turce, care ar 
putea submina protecția minorităților 
împotriva discriminării; de asemenea, 
subliniază că noua Constituție ar trebui 
să asigure o separare clară a puterilor în
Turcia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. salută decizia de a asigura o 
reprezentare egală a tuturor forțelor 
politice în cadrul Comisiei constituționale 
de conciliere, precum și angajamentul de 
a întemeia procesul de redactare pe
consultarea largă a societății civile; ia act 
de faptul că este necesar ca toate părțile 
interesate să colaboreze în direcția unui 
consens autentic, bazat pe compromis; 
insistă asupra intensificării dezbaterii 
privind reforma constituțională la toate 
nivelurile societății turce;

Or. en

Amendamentul 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii Curții de Conturi, 
care garantează controlul civil asupra 
cheltuielilor militare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat
Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii Curții de conturi, 
care garantează controlul civil asupra 
cheltuielilor militare;

7. sprijină controlul deplin asupra forțelor 
armate de către instituțiile politice 
democratice; în consecință, salută 
eforturile continue vizând îmbunătățirea 
controlului civil asupra forțelor armate, în 
special adoptarea, în decembrie 2010, a 
Legii Curții de Conturi, care garantează 
controlul civil asupra cheltuielilor militare; 

Or. el

Amendamentul 123
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii Curții de conturi, 
care garantează controlul civil asupra 

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea suplimentară a controlului 
civil asupra forțelor armate, în special prin 
adoptarea, în decembrie 2010, a Legii 
privind Curtea de Conturi, care garantează 
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cheltuielilor militare; controlul civil asupra cheltuielilor militare; 
totuși, subliniază faptul că este necesar să 
se asigure integritatea seculară 
neîntreruptă a forțelor armate și a 
capacității lor operaționale, având în
vedere importanța statutului Turciei de 
membru al NATO;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii Curții de conturi, 
care garantează controlul civil asupra 
cheltuielilor militare;

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii privind Curtea de 
Conturi, care garantează controlul 
parlamentar asupra cheltuielilor militare; 
îndeamnă ca administrarea justiției 
pentru jandarmerie și pentru forțele 
armate să fie inclusă în domeniul 
jurisdicțional civil;

Or. en

Amendamentul 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii Curții de conturi, 
care garantează controlul civil asupra 

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii privind Curtea de 
Conturi, care garantează controlul civil 
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cheltuielilor militare; asupra cheltuielilor militare; regretă, cu 
toate acestea, efectele negative ale 
reglementărilor administrative 
excepționale (articolul 44) referitoare la 
cheltuielile militare din Legea privind 
Curtea de Conturi, care au condus la o 
lipsă de transparență a uneia dintre liniile 
bugetare importante ale statului, și 
consideră că o excepție similară aplicabilă 
forțelor armate din Legea privind 
Ombudsmanul este o dovadă a controlului 
instituțional slab asupra forțelor armate; 

Or. en

Amendamentul 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Bușoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii Curții de conturi, 
care garantează controlul civil asupra 
cheltuielilor militare;

7. salută eforturile continue vizând 
îmbunătățirea controlului civil asupra 
forțelor armate, în special adoptarea, în 
decembrie 2010, a Legii privind Curtea de 
Conturi, care garantează controlul civil 
asupra cheltuielilor militare; solicită un 
control aprofundat al Curții de Conturi 
asupra cheltuielilor militare; solicită 
restabilirea controlului civil asupra 
sistemului de justiție pentru jandarmerie 
și forțele armate;

Or. en

Amendamentul 127
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului 
judiciar trebuie să se afle în fruntea
eforturilor de modernizare ale Turciei și 
că această reformă trebuie să conducă la 
un sistem judiciar modern, eficient, pe 
deplin independent și imparțial; salută, în 
această privință, adoptarea legislației 
privind Înaltul Consiliu al Magistraturii 
(Înaltul Consiliu) și Curtea Constituțională, 
în strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, 
în continuare, a unor măsuri care să 
garanteze posibilitatea unor căi de atac 
pentru toate hotărârile în primă instanță 
ale Înaltului Consiliu referitoare la 
promovări, transferuri și sancțiuni 
disciplinare; salută decizia ministerului 
justiției de a înființa o direcție generală 
pentru drepturile omului;

8. subliniază că reformele în curs ale 
sistemului judiciar ar trebui să rămână în 
centrul procesului actual de reformă, la 
fel ca în toate țările candidate, și că 
reformele ar trebui să conducă la crearea 
unui sistem judiciar modern, eficient și pe 
deplin independent în Turcia, care să nu 
fie supus niciunei ingerințe a autorităților 
politice și care să se concentreze asupra 
drepturilor și libertăților individuale; 
salută adoptarea legislației privind Înaltul 
Consiliu al Magistraturii (Înaltul Consiliu) 
și Curtea Constituțională, în strânsă 
colaborare cu Comisia de la Veneția, 
precum și decizia Ministerului Justiției de 
a înființa o Direcție Generală pentru 
Drepturile Omului; în plus, salută 
eforturile guvernului de a prezenta un 
pachet privind reformele în sistemul 
judiciar, inclusiv revizuirea strategiei 
privind reforma sistemului judiciar și a 
planului său de acțiune cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a 
asociațiilor barourilor și a ONG-urilor 
competente;

Or. en

Amendamentul 128
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
este o condiție necesară esențială pentru 
ca eforturile de modernizare ale Turciei să 
fie încununate de succes și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial de jure și de facto,
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Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, 
în continuare, a unor măsuri care să 
garanteze posibilitatea unor căi de atac 
pentru toate hotărârile în primă instanță 
ale Înaltului Consiliu referitoare la 
promovări, transferuri și sancțiuni 
disciplinare; salută decizia ministerului 
justiției de a înființa o direcție generală 
pentru drepturile omului;

care să garanteze un proces echitabil 
pentru toți cetățenii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, 
în continuare, a unor măsuri care să 
garanteze posibilitatea unor căi de atac 
pentru toate hotărârile în primă instanță
ale Înaltului Consiliu referitoare la 
promovări, transferuri și sancțiuni 
disciplinare; salută decizia ministerului 
justiției de a înființa o direcție generală 
pentru drepturile omului;

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
este o condiție necesară esențială pentru 
ca eforturile de modernizare ale Turciei să 
fie încununate de succes și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial, care să garanteze 
un proces echitabil pentru toți cetățenii;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, în 
continuare, a unor măsuri care să garanteze 
posibilitatea unor căi de atac pentru toate 
hotărârile în primă instanță ale Înaltului 
Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia ministerului justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar pe deplin independent, imparțial, 
modern și eficient; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, în 
continuare, a unor măsuri care să garanteze 
posibilitatea unor căi de atac pentru toate 
hotărârile în primă instanță ale Înaltului 
Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia Ministerului Justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;
consideră că guvernul nu trebuie să 
influențeze sarcinile îndeplinite în mod 
autonom de procurori și de judecători; 
consideră că cetățenii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a se apăra în limba 
maternă în fața instanțelor;

Or. en

Amendamentul 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
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modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, în 
continuare, a unor măsuri care să garanteze 
posibilitatea unor căi de atac pentru toate 
hotărârile în primă instanță ale Înaltului 
Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia ministerului justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;

modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, în 
continuare, a unor măsuri care să garanteze 
posibilitatea unor căi de atac pentru toate 
hotărârile în primă instanță ale Înaltului 
Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia Ministerului Justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;
salută eforturile guvernului de a revizui 
strategia privind reforma sistemului 
judiciar care a fost adoptată în 2009 și 
planul său de acțiune, cu participarea 
tuturor părților interesate din domeniul 
judiciar, a asociațiilor barourilor și a 
ONG-urilor din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 132
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, în 
continuare, a unor măsuri care să garanteze 

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu), care ar trebui să fie un 
organism independent și Curtea 
Constituțională, în strânsă colaborare cu 
Comisia de la Veneția; subliniază 
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posibilitatea unor căi de atac pentru toate 
hotărârile în primă instanță ale Înaltului 
Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia ministerului justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;

necesitatea adoptării, în continuare, a unor 
măsuri care să garanteze posibilitatea unor 
căi de atac pentru toate hotărârile în primă 
instanță ale Înaltului Consiliu referitoare la 
promovări, transferuri și sancțiuni 
disciplinare; salută decizia Ministerului 
Justiției de a înființa o direcție generală 
pentru drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 133
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, în 
continuare, a unor măsuri care să garanteze 
posibilitatea unor căi de atac pentru toate 
hotărârile în primă instanță ale Înaltului 
Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia ministerului justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (HSYK) și 
Curtea Constituțională, în strânsă 
colaborare cu Comisia de la Veneția; 
încurajează autoritățile turce să abordeze 
preocupările rămase, cum ar fi modul de 
alegere a HSYK, rolul ministrului justiției 
în cadrul acestui organism, precum și 
modul de numire a judecătorilor și a 
procurorilor; subliniază necesitatea 
adoptării, în continuare, a unor măsuri care 
să garanteze posibilitatea unor căi de atac 
pentru toate hotărârile în primă instanță ale 
Înaltului Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia Ministerului Justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;

Or. en



AM\888692RO.doc 77/283 PE478.719v01-00

RO

Amendamentul 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, în 
continuare, a unor măsuri care să garanteze 
posibilitatea unor căi de atac pentru toate 
hotărârile în primă instanță ale Înaltului 
Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia ministerului justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;

8. subliniază că reforma sistemului judiciar 
trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această 
reformă trebuie să conducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, pe deplin 
independent și imparțial; salută, în această 
privință, adoptarea legislației privind 
Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că rolul ministrului 
justiției în cadrul Înaltului Consiliu și 
numirea judecătorilor pot avea efecte 
negative asupra independenței și solicită 
să se garanteze transparența și controlul 
judiciar asupra deciziilor Înaltului 
Consiliu; subliniază necesitatea adoptării, 
în continuare, a unor măsuri care să 
garanteze posibilitatea unor căi de atac 
pentru toate hotărârile în primă instanță ale 
Înaltului Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută 
decizia Ministerului Justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută decizia Ministerului Justiției de 
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a crea o Direcție Generală pentru 
Drepturile Omului; salută, de asemenea, 
adoptarea legislației privind Înaltul 
Consiliu al Magistraturii (Înaltul 
Consiliu) și Curtea Constituțională, în 
strânsă colaborare cu Comisia de la 
Veneția; subliniază necesitatea adoptării, 
în continuare, a unor măsuri care să 
garanteze posibilitatea unor căi de atac 
pentru toate hotărârile în primă instanță 
ale Înaltului Consiliu referitoare la 
promovări, transferuri și sancțiuni 
disciplinare;

Or. en

Amendamentul 136
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este îngrijorat de numărul mare de 
hotărâri pronunțate de CEDO împotriva 
Turciei, conform cărora sistemul judiciar 
turc fie nu a reușit să soluționeze cazuri 
de încălcare a drepturilor omului, fie a 
condus în mod direct la săvârșirea acestor 
încălcări; salută înființarea în cadrul 
Ministerului Justiției a unei Direcții 
pentru Drepturile Omului ale cărei 
sarcini principale ar trebui să fie 
prevenirea încălcării drepturilor omului, 
în special prin executarea eficientă și pe 
deplin de către Turcia a hotărârilor 
pronunțate de CEDO;

Or. en

Amendamentul 137
Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că noua legislație privind 
Curtea Constituțională ar trebui să 
asigure că această instanță 
judecătorească are competența de a 
evalua și de a revizui compatibilitatea 
legislației Turciei cu acordurile 
internaționale ratificate de Turcia, cum ar 
fi Convenția europeană a drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că verdictul pronunțat în 
cauza Hrant Dink este un nou exemplu în 
ceea ce privește deficiențele existente în 
sistemul judiciar din Turcia, precum și în 
ceea ce privește limitele anchetelor din 
Turcia, care nu numai că 
vulnerabilizează justiția și înfăptuirea 
acesteia, ci și determină ca justiția să fie 
considerată mai degrabă o parte a 
nedreptății decât a unei soluții; în acest 
context, subliniază hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 2010, 
care se referă la faptul că Turcia nu a 
reușit să ancheteze în mod eficient 
asasinarea lui Hrant Dink; consideră că 
acest proces este un test pentru statul de 
drept și independența sistemului judiciar 
din Turcia, dar și o oportunitate pentru a 
aduce la lumină așa-numitul „deep-state” 
(statul în stat), criminalii și înalții oficiali 
implicați în asasinarea lui Hrant Dink și a 
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câtorva alți jurnaliști;

Or. en

Amendamentul 139
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără 
judecată; îndeamnă Marea Adunare 
Națională să introducă reforme în legislația 
privind arestul preventiv care să alinieze 
perioadele maxime de arest preventiv în 
vigoare în Turcia cu perioadele medii de 
arest preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

9. salută anunțul guvernului cu privire la 
pachetul privind reforma sistemului 
judiciar; reiterează, totuși, preocuparea sa 
cu privire la faptul că normele de 
procedură judiciară nu au fost, încă, 
îmbunătățite în mod suficient pentru a 
garanta dreptul la un proces echitabil și 
rapid, inclusiv, printre altele, dreptul de 
acces la dovezile acuzării și la 
documentele din cadrul procedurii în 
etapele inițiale ale procesului și garanții 
procedurale suficiente pentru fiecare 
persoană suspectată; își exprimă adânca 
preocupare cu privire la durata excesivă a
arestului preventiv, care poate fi în prezent 
de până la zece ani, constituind o 
pedeapsă de facto fără judecată; îndeamnă 
Marea Adunare Națională să introducă 
reforme în legislația privind arestul 
preventiv, inclusiv privind aplicarea și 
durata arestului preventiv, în 
conformitate cu standardele CEDO și cu 
cele ale Consiliului Europei; consideră că 
instanțele judecătorești cu competențe 
speciale similare fostelor instanțe pentru 
securitatea statului sunt împotriva 
spiritului justiției și a statului de drept;

Or. en

Amendamentul 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară
nu au fost, încă, îmbunătățite în mod 
suficient pentru a garanta dreptul la un 
proces echitabil și rapid, inclusiv dreptul
de acces la dovezile acuzării în etapele 
inițiale ale procesului și garanții suficiente 
pentru toate persoanele suspectate; își
exprimă adânca preocupare cu privire la 
durata arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că nici eficiența procedurilor
judiciare și nici normele de procedură nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid; acest lucru are un 
impact negativ asupra dreptului la un 
proces echitabil și rapid, inclusiv dreptul de 
acces la dovezile acuzării în etapele inițiale 
ale procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană; îndeamnă guvernul să își 
continue reformele și să revizuiască 
Legea împotriva terorismului (TMK) și 
Codul penal turc (TCK) și în special 
dispozițiile de la 
articolele 125, 216, 301, 314 din TMK și 
articolele 6 și 7 din TCK; delegația ad-hoc
a Parlamentului pentru observarea 
proceselor împotriva jurnaliștilor va 
continua să urmărească evoluțiile 
viitoare1;

Or. en

Amendamentul 141
Geoffrey Van Orden

                                               
1 Salută proiectul de inițiativă legislativă din 19 ianuarie al Ministerului Justiției.
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară
nu au fost, încă, îmbunătățite în mod 
suficient pentru a garanta dreptul la un 
proces echitabil și rapid, inclusiv dreptul de 
acces la dovezile acuzării în etapele inițiale 
ale procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără 
judecată; îndeamnă Marea Adunare 
Națională să introducă reforme în
legislația privind arestul preventiv care să 
alinieze perioadele maxime de arest 
preventiv în vigoare în Turcia cu 
perioadele medii de arest preventiv în 
vigoare în Uniunea Europeană;

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că procedurile judiciare nu au fost, 
încă, îmbunătățite în mod suficient pentru a 
garanta dreptul la un proces echitabil și 
rapid, inclusiv dreptul de acces la dovezile 
acuzării în etapele inițiale ale procesului și 
garanții suficiente pentru toate persoanele 
suspectate; își exprimă preocuparea cu 
privire la durata arestului preventiv și 
încurajează guvernul să extindă 
posibilitățile de aplicare a alternativelor și 
să revizuiască legislația actuală privind 
arestul preventiv, pe baza celor mai bune 
practici existente în statele membre ale 
UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 

9. reiterează preocuparea sa serioasă cu 
privire la faptul că normele de procedură 
judiciară nu au fost, încă, îmbunătățite în 
mod suficient pentru a garanta dreptul la un 
proces echitabil și rapid, inclusiv dreptul de 
acces la dovezile acuzării în etapele inițiale 
ale procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; reiterează, de 
asemenea, adânca sa preocupare cu privire 
la durata arestului preventiv, acesta din 
urmă devenind o pedeapsă de facto fără 
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îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

judecată; îndeamnă Marea Adunare 
Națională să introducă reforme în legislația 
privind arestul preventiv care să alinieze 
perioadele maxime de arest preventiv în 
vigoare în Turcia cu perioadele medii de 
arest preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
excesivă, care poate fi în prezent de până 
la zece ani, a arestului preventiv, acesta 
din urmă devenind o pedeapsă de facto fără 
judecată; îndeamnă Marea Adunare 
Națională să introducă reforme în legislația 
privind arestul preventiv, în conformitate 
cu jurisprudența CEDO privind 
caracterul excepțional al arestului 
preventiv și care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

Or. en
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Amendamentul 144
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană; în acest sens, salută proiectul 
de lege elaborat recent de Ministerul 
Justiției, care stabilește o listă clară de 
criterii care trebuie îndeplinite pentru 
emiterea unei decizii de arest preventiv;

Or. en

Amendamentul 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
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la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană; de asemenea, atrage atenția 
asupra obligației Turciei de a-și respecta 
în mod strict angajamentul în temeiul 
articolului 6 din CEDO privind un proces 
echitabil într-un termen rezonabil, în 
special prin înființarea de curți de apel în 
sistemul său juridic și prin consolidarea 
capacității curților sale supreme;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
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Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană; în acest sens, salută revizuirea 
în curs de către guvernul turc a legislației 
privind procedurile de arest;

Or. en

Amendamentul 147
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană; este îngrijorat de numărul 
mare de deținuți minori, care se ridică la 
2 500 pentru grupa de vârstă de 12-
18 ani;

Or. en

Amendamentul 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană;

9. reiterează preocuparea sa cu privire la 
faptul că normele de procedură judiciară nu 
au fost, încă, îmbunătățite în mod suficient 
pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil și rapid, inclusiv dreptul de acces 
la dovezile acuzării în etapele inițiale ale 
procesului și garanții suficiente pentru 
toate persoanele suspectate; își exprimă 
adânca preocupare cu privire la durata 
arestului preventiv, acesta din urmă 
devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să 
introducă reforme în legislația privind 
arestul preventiv care să alinieze perioadele 
maxime de arest preventiv în vigoare în 
Turcia cu perioadele medii de arest 
preventiv în vigoare în Uniunea 
Europeană; salută eforturile recente ale 
guvernului turc de a defini criterii 
concrete și ușor de înțeles pentru deciziile 
de arest;

Or. en

Amendamentul 149
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută eforturile guvernului de a 
extinde sfera de aplicare a măsurilor 
alternative la procedurile de arest 
preventiv și de a defini cu mai multă 
precizie motivele deciziilor de arest 
preventiv; salută rezultatele înregistrate 
de măsurile legislative și administrative 
introduse în ultimii ani pentru a reduce 
volumul de lucru din sistemul judiciar și 
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încurajează guvernul să se concentreze 
mai mult asupra studiilor necesare pentru 
a depăși această problemă;

Or. en

Amendamentul 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rezultatele acțiunii în instanță pentru 
asasinarea jurnalistului Hrant Dink;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. regretă faptul că în cursul așa-
numitelor operațiuni KCK, mii de activiști 
politici kurzi, inclusiv cei șase care 
ulterior au fost aleși în mod democratic ca 
membri ai parlamentului, 16 primari 
locali, zeci de membri ai consiliilor locale 
și membri executivi ai BDP (Partidul 
pentru Pace și Democrație), membri ai 
consiliilor de conducere și șefi ai filialelor 
Asociației pentru Drepturile Omului au 
fost arestați începând din 2009, în timp ce 
la sfârșitul anului 2011, avocați și 
jurnaliști kurzi, un profesor universitar 
consilier al BDP în domeniul reformei 
constituționale și un editor au făcut, de 
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asemenea, obiectul acestor operațiuni;

Or. en

Amendamentul 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită guvernului turc ca, pentru a 
aborda numărul mare de cauze 
nesoluționate până în prezent, să pună în 
funcțiune cât mai curând posibil curțile 
de apel regionale, care ar fi trebuit să fie 
funcționale din luna iunie 2007 conform 
legii, și să se concentreze asupra formării 
în acest sens a judecătorilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază importanța dreptului 
fiecărui cetățean la o apărare 
corespunzătoare în cadrul unui proces și 
reamintește responsabilitatea statului de a 
garanta accesul la apărare; de asemenea, 
reamintește că avocații se bucură de 
imunitate civilă și penală pentru 
declarațiile pertinente făcute cu bună-
credință, în scris sau oral, în cadrul 
pledoariilor lor sau al intervențiilor 
profesionale în fața unei instanțe, a unui 
tribunal sau a unei alte autorități 
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judiciare sau administrative; solicită 
Turciei să asigure că avocații își pot 
îndeplini toate sarcinile profesionale fără 
a fi intimidați, împiedicați, hărțuiți sau 
influențați;

Or. en

Amendamentul 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului;

10. consideră în continuare că anchetele 
privind presupusele planuri de lovitură de 
stat, precum cele din cazurile „Ergenekon” 
și „Sledgehammer”, reprezintă o 
oportunitate în procesul de transformare 
democratică; subliniază că procesele 
pendinte trebuie să demonstreze soliditatea 
și funcționarea corectă, independentă, 
imparțială și transparentă a instituțiilor 
democratice și sistemului judiciar din 
Turcia, precum și angajamentul ferm și 
necondiționat al acestora în favoarea
respectării drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 155
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat 
militară, precum cele din cazurile 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, ar trebui
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soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă 
a instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării 
drepturilor omului;

să demonstreze soliditatea, transparența și 
independența sistemului judiciar din 
Turcia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului;

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului, care lipsește în prezent; este 
preocupat de acuzațiile privind utilizarea 
unor probe necorespunzătoare împotriva 
pârâților din aceste cauze; subliniază că 
aceste acuzații trebuie abordate în mod 
independent și credibil pentru ca aceste 
cauze să ofere o oportunitate veritabilă de 
consolidare a statului de drept în Turcia, 
iar drepturile pârâților trebuie să fie 
garantate în întregime; invită Comisia să 
urmărească îndeaproape cauzele 
menționate mai sus și să publice în detaliu 
constatările într-un addendum la raportul 
din 2012 al Comisiei privind progresele 
înregistrate;

Or. en
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Amendamentul 157
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului;

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și a sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; constată că aceste cazuri specifice 
constituie, în esență, un atac la adresa 
armatei și a caracterului secular;

Or. nl

Amendamentul 158
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului;

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; este preocupat de acuzațiile 
privind utilizarea unor probe 
necorespunzătoare împotriva pârâților din 
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aceste cauze; subliniază că, pentru a oferi 
o oportunitate veritabilă de a consolida 
statul de drept în Turcia, aceste acuzații 
trebuie abordate în mod independent și 
credibil, iar drepturile pârâților trebuie să 
fie garantate pe deplin;

Or. en

Amendamentul 159
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului;

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; în acest context, își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ancheta 
judiciară lansată pentru ridicarea 
imunității parlamentare a lui Kemal 
Kılıçdaroğlu, liderul principalului partid 
de opoziție;

Or. en

Amendamentul 160
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă,
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului;

10. subliniază că anchetele privind 
presupusele planuri de lovitură de stat, 
precum cele din cazurile „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și sistemului 
judiciar din Turcia, precum și
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; subliniază, în acest sens, faptul că 
ancheta deschisă împotriva lui Kemal 
Kılıçdaroğlu, liderul principalului partid 
de opoziție (CHP), poate fi considerată o 
încălcare a libertății de exprimare și o 
încercare de a reduce la tăcere vocea 
opoziției;

Or. en

Amendamentul 161
Geoffrey Van Orden
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită guvernului turc ca, pentru a 
aborda numărul mare de cauze 
nesoluționate din prezent, să pună în 
funcțiune cât mai curând posibil curțile 
de apel regionale, care ar fi trebuit să fie 
funcționale din luna iunie 2007 conform 
legii, și să se concentreze asupra formării 
în acest sens a judecătorilor;

Or. en
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Amendamentul 162
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. își exprimă îngrijorarea cu privire la
ultimul verdict pronunțat în cauza Dink și 
subliniază că este deosebit de important să 
se realizeze o anchetă completă a
asasinării lui Hrant Dink și să se aducă în 
fața justiției toate persoanele
responsabile;

Or. en

Amendamentul 163
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. este preocupat de procesele pendinte 
și de perioadele lungi de arest preventiv, 
care afectează membrii aleși în cadrul 
MANT din partidele de opoziție, în special 
din Partidul pentru Pace și Democrație 
(BDP) și din Partidul Popular Republican 
(CHP), și care constituie o ingerință în 
activitățile politice legale și aduc atingere 
dreptului de asociere și de participare 
politică;

Or. en

Amendamentul 164
Kristian Vigenin

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

10a. solicită revizuirea Legii împotriva 
terorismului (Legea nr. 3713) și a Codului 
penal turc, în care definițiile largi actuale 
ale terorismului și ale propagandei ilegale 
permit interpretări largi și folosirea 
incorectă a acestora;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea 
opiniilor este considerată infracțiune 
reprezintă un obstacol esențial în calea 
protejării drepturilor omului în Turcia și 
regretă îngrădirea disproporționată a 
libertății de exprimare, de asociere și de 
întrunire;

eliminat

Or. en

Amendamentul 166
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea 
opiniilor este considerată infracțiune 
reprezintă un obstacol esențial în calea 
protejării drepturilor omului în Turcia și 
regretă îngrădirea disproporționată a 
libertății de exprimare, de asociere și de 
întrunire;

11. ia act, cu îngrijorare, de practica 
urmării penale a ziariștilor care abordează 
problema încălcării drepturilor omului sau 
alte chestiuni de îngrijorare publică;

Or. en

Amendamentul 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

11. consideră inacceptabilă practica 
urmării penale a ziariștilor care prezintă 
dovezi ale încălcării drepturilor omului sau 
abordează alte chestiuni de interes public, 
contribuind la dezbaterea din cadrul unei 
societăți pluraliste; consideră că faptul că 
exprimarea opiniilor este considerată 
infracțiune reprezintă un obstacol esențial 
în calea protejării drepturilor omului în 
Turcia și regretă îngrădirea 
disproporționată a libertății de exprimare, 
de asociere și de întrunire;

Or. nl

Amendamentul 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării depline 
a drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

Or. en

Amendamentul 169
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a apărătorilor 
drepturilor omului și a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;
invită Turcia să ancheteze în mod obiectiv 
și amănunțit violențele împotriva 
apărătorilor drepturilor omului și a 
jurnaliștilor;
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Or. en

Amendamentul 170
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor, a 
ziarelor și a caricaturiștilor care prezintă 
dovezi ale încălcării drepturilor omului sau 
abordează alte chestiuni de interes public, 
contribuind la dezbaterea din cadrul unei 
societăți pluraliste; consideră că faptul că 
exprimarea opiniilor este considerată 
infracțiune reprezintă un obstacol esențial 
în calea protejării drepturilor omului în 
Turcia și regretă îngrădirea 
disproporționată a libertății de exprimare, 
de asociere și de întrunire;

Or. nl

Amendamentul 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
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exprimare, de asociere și de întrunire; exprimare, de asociere și de întrunire; ia 
act cu îngrijorare de raportul OSCE, 
sprijinit de cifrele furnizate de Freedom 
for Journalists Platform, care indică 
faptul că numărul jurnaliștilor aflați în 
închisoare variază între 57 și 64;

Or. it

Amendamentul 172
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;
solicită autorităților turce să elibereze 
editorul și activistul pentru drepturilor 
omului, Ragip Zarakolu, care a fost 
arestat și încarcerat pentru publicarea 
unor cărți privind genocidul armean și 
drepturile kurzilor;

Or. en

Amendamentul 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

11. reiterează preocuparea sa privind 
practica urmării penale a ziariștilor care 
prezintă dovezi ale încălcării drepturilor 
omului sau abordează alte chestiuni de 
interes public, contribuind la dezbaterea 
din cadrul unei societăți pluraliste; 
consideră că faptul că exprimarea opiniilor 
este considerată infracțiune reprezintă un 
obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă 
îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;
subliniază că Turcia ocupă locul al doilea 
în lume în ceea ce privește numărul de 
jurnaliști aflați în închisoare;

Or. fr

Amendamentul 174
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită guvernul turc să revizuiască 
definiția terorismului din Legea împotriva 
terorismului pentru a preveni o aplicare 
prea lărgită a acestei legi care pune în 
pericol drepturile fundamentale, în 
special libertatea de exprimare și 
libertatea presei;

Or. en

Amendamentul 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen



PE478.719v01-00 102/283 AM\888692RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește faptul că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-media 
constituie valori europene cheie și că o 
societate cu adevărat democratică, liberă 
și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază necesitatea 
imediată a reformării legislației care 
prevede amenzi disproporționat de mari 
pentru mijloacele de informare – ceea ce 
duce, în unele cazuri, la închiderea lor și, 
în numeroase cazuri, la practicarea 
autocenzurii de către jurnaliști sau 
editorii acestora – și a Legii nr. 5651/2007 
privind internetul, care limitează 
libertatea de exprimare, restricționează 
dreptul de acces al cetățenilor la 
informații și permite interdicții de o 
amploare și pe o durată disproporționată 
asupra unor site-uri; în acest sens, salută 
recunoașterea de către comisarul Füle a 
libertății internetului printre criteriile de 
la Copenhaga;

Or. en

Amendamentul 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. insistă asupra faptului că procesele 
pendinte împotriva jurnaliștilor ar trebui 
să se desfășoare în transparență, cu 
respectarea statului de drept și prin 
asigurarea unor condiții adecvate, cum ar 
fi oferirea unor săli de judecată 
corespunzătoare tipului de audiere care 
are loc, distribuirea de manuscrise exacte 
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persoanei reținute, precum și furnizarea 
de informații jurnaliștilor cu privire la 
acuzațiile aduse împotriva lor, garantând 
astfel că condițiile de desfășurare a 
procesului nu au un impact negativ 
asupra verdictului; este profund îngrijorat 
de condițiile în care sunt reținuți 
jurnaliștii arestați; regretă faptul că nu se 
cunoaște numărul exact de jurnaliști 
arestați și nici numărul proceselor 
deschise în prezent împotriva acestora și 
nici motivele de drept ale acestor procese; 
invită autoritățile turce să pună la 
dispoziția publicului aceste informații;

Or. en

Amendamentul 177
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. în acest context, regretă creșterea 
numărului de cereri de sesizare a Curții 
Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 
și încurajează Turcia să ia măsuri 
suplimentare pentru a pune capăt 
încălcării drepturilor garantate de CEDO;

Or. en

Amendamentul 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu eliminat
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strictețe obligațiile internaționale în 
domeniul drepturilor omului care îi revin 
în acest sens, prin modificarea legislației 
pertinente și prin formarea forțelor de 
poliție și a magistraților; salută, în acest 
sens, decizia de a oferi magistraților 
formare la locul de muncă în domeniul 
libertății de exprimare, al libertății presei 
și al rolului fundamental al Curții 
Europene a Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 179
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

12. este preocupat de marja largă de 
interpretare și de aplicare permisă de 
Legea turcă împotriva terorismului și de 
Codul penal turc, în special în cazurile în 
care apartenența la o organizație teroristă 
nu a fost dovedită și în cazul în care un 
document sau o declarație este 
considerată a coincide cu obiectivele unei 
organizații teroriste; îndeamnă Turcia să 
respecte cu strictețe obligațiile 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului care îi revin în acest sens, prin 
modificarea legislației pertinente, prin 
formarea sistematică și prin sensibilizarea 
forțelor de poliție și a magistraților cu 
privire la distincția între infracțiunea de 
terorism și apartenența la o organizație 
criminală, pe de o parte, și actele care 
intră sub protecția drepturilor la liberă 
gândire, exprimare, asociere și întrunire, 
pe de altă parte, în conformitate cu 
jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului; salută, în acest sens, 
decizia de a oferi magistraților formare la 
locul de muncă în domeniul libertății de 
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exprimare, al libertății presei și al rolului 
fundamental al Curții Europene a
Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 180
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele constante privind tortura și 
maltratarea în secțiile de poliție și în 
închisori, utilizarea în exces a forței de 
către ofițerii de poliție în timpul 
mitingurilor și absența progreselor în 
ceea ce privește aducerea în fața justiției a 
funcționarilor statului pentru presupuse 
încălcări ale drepturilor omului;
îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 181
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu 
strictețe obligațiile internaționale în 
domeniul drepturilor omului care îi revin 
în acest sens, prin modificarea legislației 
pertinente și prin formarea forțelor de 
poliție și a magistraților; salută, în acest 
sens, decizia de a oferi magistraților 
formare la locul de muncă în domeniul 
libertății de exprimare, al libertății presei și 
al rolului fundamental al Curții Europene 
a Drepturilor Omului;

12. salută eforturile hotărâte ale Turciei 
de a respecta obligațiile internaționale în 
domeniul drepturilor omului prin 
revizuirea dispozițiilor legislației 
pertinente și prin continuarea formării
permanente a forțelor de poliție și a 
magistraților; salută decizia de a oferi 
magistraților formare la locul de muncă în 
domeniul libertății de exprimare și al 
libertății presei;

Or. en

Amendamentul 182
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul 
de muncă în domeniul libertății de 
exprimare, al libertății presei și al rolului 
fundamental al Curții Europene a 
Drepturilor Omului;

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației 
pertinente, și anume a Legii împotriva 
terorismului care a fost utilizată pentru 
mai multe cazuri în care nu s-au comis 
acte de terorism și pentru a ascunde 
reprimarea libertății de exprimare și a 
libertății mass-mediei în Turcia;

Or. en

Amendamentul 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației 
pertinente, prin alinierea acesteia la 
standardele Convenției europene a 
drepturilor omului (CEDO) și prin 
formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților, precum și prin instituirea 
unui mecanism eficient pentru depunerea 
de plângeri împotriva poliției, care să 
funcționeze în conformitate cu cele cinci 
principii stabilite în jurisprudența CEDO 
privind anchetele eficiente, și anume 
independența, caracterul adecvat, 
promptitudinea, controlul public și 
implicarea victimelor; salută, în acest sens, 
decizia de a oferi magistraților formare la 
locul de muncă în domeniul libertății de 
exprimare, al libertății presei și al rolului 
fundamental al Curții Europene a 
Drepturilor Omului;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;
salută luarea de măsuri suplimentare 
pentru îmbunătățirea accesului direct la 
instanțele turce al cetățenilor pentru 
apărarea drepturilor lor cu scopul de a 
reduce numărul de acțiuni introduse la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
de la Strasbourg;

Or. en

Amendamentul 186
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
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muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;
îndeamnă autoritățile să pună în aplicare 
numeroasele hotărâri ale CEDO privind 
încălcarea dreptului la un proces echitabil 
și a libertății de exprimare în Turcia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului care îi revin în acest 
sens, prin modificarea legislației pertinente 
și prin formarea forțelor de poliție și a 
magistraților; salută, în acest sens, decizia 
de a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de exprimare, 
al libertății presei și al rolului fundamental 
al Curții Europene a Drepturilor Omului;
încurajează guvernul să accelereze 
procesul de adoptare a modificărilor 
referitoare la libertatea de exprimare din 
pachetul recent privind reforma 
sistemului judiciar anunțat în 
ianuarie 2012, care ar trebui să 
soluționeze problema procedurilor 
judiciare disproporționate împotriva 
politicienilor, cum ar fi Kemal 
Kilicdaroglu;

Or. en

Amendamentul 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. regretă profund numărul tot mai 
mare al urmăririlor penale împotriva 
jurnaliștilor; subliniază faptul că o mass-
media liberă și pluralistă, inclusiv 
libertatea internetului, constituie o 
contribuție esențială la dezbaterea unei 
societăți pluraliste; consideră că faptul că 
exprimarea opiniilor este considerată 
infracțiune reprezintă un obstacol esențial 
în calea protejării drepturilor omului în 
Turcia și regretă îngrădirea 
disproporționată a libertății de exprimare, 
de asociere și de întrunire;

Or. en

Amendamentul 189
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. încurajează guvernul să pună în 
aplicare proiecte sprijinite de Consiliul 
Europei și de UE în domeniul libertății de 
exprimare; salută eforturile guvernului în 
elaborarea unui plan de acțiune privind 
libertatea de exprimare care vizează 
revizuirea legislației, oferirea mai multor 
instrumente de formare a magistraților și 
creșterea gradului de sensibilizare cu 
privire la libertatea de exprimare care se 
bazează pe Convenția europeană a 
drepturilor omului și pe hotărârile 
CEDO; își exprimă sprijinul pentru noua 
procedură stabilită pentru formularea 
cererilor individuale de sesizare a Curții 
Constituționale cu privire la o încălcare a 
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unei libertăți individuale sau a drepturilor 
omului garantate de constituție, care intră 
în domeniul de aplicare a Convenției 
europene a drepturilor omului și a 
protocoalelor adiționale la aceasta, la 
care Turcia a aderat;

Or. en

Amendamentul 190
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că definițiile 
terorismului care sunt prea largi și 
atotcuprinzătoare pot conduce la reacții 
nejustificate și, prin urmare, îndeamnă 
guvernul turc să revizuiască imediat 
Legea împotriva terorismului;

Or. en

Amendamentul 191
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. este extrem de îngrijorat cu privire la 
decizia sistemului judiciar turc de a iniția 
o anchetă împotriva lui Kemal 
Kilicdaroglu, liderul principalului partid 
de opoziție din Turcia, Partidul Popular 
Republican (CHP), pentru observațiile pe 
care le-a făcut cu privire la cazurile 
deputaților aleși din cadrul CHP; regretă 
faptul că procurorii nu renunță la 
deschiderea acestei anchete; avertizează 
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că astfel de acțiuni excesive ale sistemului 
judiciar pot avea un efect descurajator 
asupra exercitării libertății de exprimare 
în Turcia și pot denatura concurența 
democratică între partidele politice;

Or. en

Amendamentul 192
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. salută decizia de a oferi magistraților 
formare la locul de muncă în domeniul 
libertății de exprimare, al libertății presei 
și al rolului fundamental al Curții 
Europene a Drepturilor Omului; totuși, ia 
act de faptul că Turcia nu a desprins încă 
învățămintele corespunzătoare din 
numărul mare de hotărâri ale CEDO care 
nu sunt în favoarea Turciei; de asemenea, 
în acest sens, subliniază că trebuie să se 
efectueze un control sistematic asupra 
punerii în aplicare de către Ankara a 
hotărârilor CEDO;

Or. en

Amendamentul 193
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. este extrem de îngrijorat cu privire la 
decizia sistemului judiciar turc de a iniția 
o anchetă împotriva lui Kemal 
Kilicdaroglu, liderul principalului partid 
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de opoziție din Turcia, Partidul Popular 
Republican (CHP), pentru declarațiile
sale; subliniază că în cazul în care 
membrii Parlamentului sunt nevoiți să își 
îndeplinească sarcinile sub amenințarea 
de a fi urmăriți penal, nu se pot garanta 
democrația, libertatea de exprimare și 
libertatea presei;

Or. en

Amendamentul 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că dispozițiile prevăzute de 
legislația turcă împotriva terorismului și 
la articolul 220 din TCC permit o marjă 
foarte largă de apreciere, în special în 
cazurile în care apartenența la o 
organizație teroristă nu a fost dovedită și 
atunci când un document sau o declarație 
poate fi considerată a coincide cu 
„obiectivele” unei organizații teroriste; 
solicită autorităților turce să ia măsuri 
legislative și să reflecte jurisprudența 
CEDO (Güzel și Özer/Turcia, hotărârea 
din 6 iulie 2010), Recomandarea nr. 1426 
(1999) a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei („Confruntarea 
democrațiilor europene cu terorismul”), 
precum și Orientările Comitetului de 
Miniștri al Consiliului Europei privind 
drepturile omului și lupta împotriva 
terorismului (11 iulie 2002); 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă 
importanță și că o societate pe deplin 
democratică, liberă și pluralistă are 
nevoie de libertate de exprimare; 
subliniază urgența unei reforme a 
legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de 
acces al cetățenilor la informație și 
permite interdicții de o amploare și pe o 
durată disproporționată asupra unor site-
uri;

eliminat

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă 
importanță și că o societate pe deplin 
democratică, liberă și pluralistă are 
nevoie de libertate de exprimare; 
subliniază urgența unei reforme a 
legislației care prevede amenzi 

13. încurajează guvernul turc să permită 
exercitarea pe deplin a libertății de 
exprimare și a pluralismului mijloacelor 
de informare, regretând lipsa de progres în 
această privință; invită legiuitorii turci să 
abroge toate legile care limitează 
libertatea de exprimare, inclusiv 
articolul 301 din Codul penal („insultarea 
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disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

identității turce”), articolul 7/2 din Legea 
împotriva terorismului („propaganda 
pentru o organizație teroristă”) și 
articolul 220/6 din Codul penal 
(„săvârșirea unei infracțiuni în numele 
unei organizații ilegale”), articolul 220/7 
din Codul penal („complicitatea și 
sprijinirea cu bună știință și în mod 
voluntar a unei organizații ilegale”) și 
articolul 220/8 („propaganda pentru o 
organizație sau pentru obiectivele 
acesteia”), pentru a împiedica utilizarea 
acestora în scopul limitării libertății de 
exprimare, de întrunire pașnică și de 
asociere și de a le pune în conformitate cu 
jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului; regretă faptul că 
Turcia se situează în prezent pe locul al 
doilea, după China, în ceea ce privește 
numărul mare de jurnaliști și de lucrători 
în mass-media arestați; subliniază 
necesitatea imediată a reformării legislației 
care permite sancționarea cu amenzi 
disproporționat de mari a mass-media –
ceea ce duce în unele cazuri la închiderea 
mijloacelor media și în numeroase cazuri la 
o autocenzură a jurnaliștilor sau a editorilor 
– și a Legii nr. 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restrânge dreptul de acces al 
cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;
reamintește că atât libertatea de 
exprimare, cât și pluralismul mass-media 
sunt valori europene de maximă 
importanță și că o societate pe deplin 
democratică, liberă și pluralistă are 
nevoie de libertate de exprimare;

Or. en

Amendamentul 197
Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă 
importanță și că o societate pe deplin 
democratică, liberă și pluralistă are nevoie 
de libertate de exprimare; subliniază 
urgența unei reforme a legislației care 
prevede amenzi disproporționat de mari 
pentru mijloacele de informare – ducând, 
în anumite cazuri, la închiderea lor sau 
practicarea autocenzurii de către ziariști 
sau editorii acestora – și legea 5651/2007 
privind internetul, care limitează 
libertatea de exprimare, restricționează 
dreptul de acces al cetățenilor la 
informație și permite interdicții de o 
amploare și pe o durată disproporționată 
asupra unor site-uri;

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și libertatea mijloacelor de informare 
constituie baza unei societăți pe deplin 
democratică, liberă și pluralistă; subliniază 
urgența reformării legislației care în 
prezent limitează libertatea mijloacelor de 
informare și libertatea internetului;

Or. en

Amendamentul 198
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică,
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența unei reforme 
a legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind 

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; reamintește că libertatea de 
exprimare se referă nu numai la 
informațiile sau ideile primite favorabil 
ori considerate ca fiind inofensive, ci și, în 
contextul Convenției europene a 
drepturilor omului, la cele care „frapează, 
șochează sau neliniștesc statul ori un 
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internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

segment oarecare de populație”;subliniază 
necesitatea imediată a reformării legislației 
care permite sancționarea cu amenzi 
disproporționat de mari a mass-media –
ceea ce duce în unele cazuri la închiderea 
mijloacelor media și în numeroase cazuri la 
o autocenzură a jurnaliștilor sau a editorilor 
– și a Legii nr. 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restrânge dreptul de acces al 
cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

Or. en

Amendamentul 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența unei reforme 
a legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; regretă că o serie de legi, cum 
ar fi articolele 301-318-220/6, împreună 
cu articolul 314/2 și articolele 285 și 288 
din Codul penal, articolele 6 și 7/2 din 
Legea împotriva terorismului și 
Legea 5651/2007 privind internetul 
limitează în continuare libertatea de 
exprimare; solicită din nou guvernului să 
finalizeze revizuirea cadrului juridic 
privind libertatea de exprimare și să îl 
alinieze, fără întârziere, la Convenția 
europeană a drepturilor omului și la 
jurisprudența CEDO;

Or. en
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Amendamentul 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența unei 
reforme a legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența abrogării
legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și Legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența unei 
reforme a legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența abrogării 
legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
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autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și a abrogării Legii 5651/2007 
privind internetul, care limitează libertatea 
de exprimare, restricționează dreptul de 
acces al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

Or. en

Amendamentul 202
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența unei reforme 
a legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;

13. reamintește că libertatea de exprimare 
și pluralismul mijloacelor de informare 
sunt valori europene de maximă importanță 
și că o societate pe deplin democratică, 
liberă și pluralistă are nevoie de libertate de 
exprimare; subliniază urgența unei reforme 
a legislației care prevede amenzi 
disproporționat de mari pentru mijloacele 
de informare – ducând, în anumite cazuri, 
la închiderea lor sau practicarea 
autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și Legea 5651/2007 privind 
internetul, care limitează libertatea de 
exprimare, restricționează dreptul de acces 
al cetățenilor la informație și permite 
interdicții de o amploare și pe o durată 
disproporționată asupra unor site-uri;
salută proiectul de lege elaborat de 
Ministerul Justiției, care elimină 
interdicțiile de difuzare impuse 
televiziunilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. îndeamnă Turcia să respecte cu 
strictețe obligațiile internaționale în 
domeniul drepturilor omului care îi revin 
în acest sens, prin modificarea legislației 
pertinente și prin formarea forțelor de 
poliție și a magistraților; subliniază 
importanța abordării restricțiilor privind 
libertățile fundamentale, în contextul mai 
larg al statului de drept, atât din punctul 
de vedere al formulării, cât și al aplicării 
legislației; salută, în acest sens, decizia de 
a oferi magistraților formare la locul de 
muncă în domeniul libertății de 
exprimare, al libertății presei și al rolului 
fundamental al Curții Europene a 
Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că faptul că exprimarea 
opiniilor este considerată infracțiune 
reprezintă un obstacol esențial în calea 
protejării drepturilor omului în Turcia; 
regretă îngrădirea excesivă a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire și, 
prin urmare, urmărirea penală ilegală a 
jurnaliștilor, a scriitorilor, a editorilor, a 
profesorilor universitari, a apărătorilor 
drepturilor omului, a protestatarilor și a 
activiștilor pașnici, a oficialilor partidelor 
politice și ai asociațiilor kurde ; îndeamnă 



AM\888692RO.doc 121/283 PE478.719v01-00

RO

Turcia să respecte cu strictețe obligațiile 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului care îi revin în acest sens, prin 
modificarea legislației pertinente și prin 
formarea forțelor de poliție și a 
magistraților;

Or. en

Amendamentul 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază preocuparea sa cu privire 
la utilizarea abuzivă a legislației împotriva 
terorismului pentru urmărirea penală 
viciată politic a criticilor, a jurnaliștilor și 
a membrilor opoziției fără a se dovedi 
într-un proces liber și echitabil că astfel 
de acuzații sunt întemeiate;

Or. en

Amendamentul 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de 
sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale, precum și de justiție și 
afacerile interne în primele faze ale 
procesului de negociere, cu deschiderea 
capitolelor pertinente pe baza unor 

eliminat



PE478.719v01-00 122/283 AM\888692RO.doc

RO

planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe 
baza unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării 
reformei sistemului judiciar din Turcia și 
respectarea deplină a drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale, în special a 
libertății de exprimare și a libertății 
presei, ar trebui să se depună noi eforturi 
în vederea elaborării raportului de 
examinare referitor la capitolul 23 privind 
Drepturile judiciare și fundamentale;

Or. en

Amendamentul 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de 
sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale, precum și de justiție și 
afacerile interne în primele faze ale 
procesului de negociere, cu deschiderea 
capitolelor pertinente pe baza unor 
planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe 
baza unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării 
reformei sistemului judiciar din Turcia și 
respectarea deplină a drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale, în special a 
libertății de exprimare și a libertății 
presei, ar trebui să se depună noi eforturi 
în vederea elaborării raportului de 
examinare referitor la capitolul 23 privind 
Drepturile judiciare și fundamentale;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 208
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării 
reformei sistemului judiciar din Turcia și 
respectarea deplină a drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale, în special a 
libertății de exprimare și a libertății 
presei, ar trebui să se depună noi eforturi 
în vederea elaborării raportului de 
examinare referitor la capitolul 23 privind 
Drepturile judiciare și fundamentale;

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare;

Or. en

Amendamentul 209
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
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și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe 
baza unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și 
respectarea deplină a drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale, în special a 
libertății de exprimare și a libertății 
presei, ar trebui să se depună noi eforturi în 
vederea elaborării raportului de examinare 
referitor la capitolul 23 privind Drepturile 
judiciare și fundamentale;

și de justiție și afacerile interne, în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestor capitole odată cu 
înregistrarea unor rezultate bune în 
domeniul respectiv; consideră că, dată 
fiind importanța continuării reformei 
sistemului judiciar turc, ar trebui să se 
depună noi eforturi în vederea elaborării 
raportului de examinare referitor la 
capitolul 23 privind Drepturile judiciare și 
fundamentale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și 
respectarea deplină a drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale, în special a 
libertății de exprimare și a libertății presei, 
ar trebui să se depună noi eforturi în 

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și 
respectarea deplină a separării puterilor, a
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare și a libertății presei, ar trebui să 
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vederea elaborării raportului de 
examinare referitor la capitolul 23 privind 
Drepturile judiciare și fundamentale;

se depună noi eforturi în vederea 
deschiderii capitolului 23 privind 
Drepturile judiciare și fundamentale; invită 
Comisia să ia în considerare, de 
asemenea, măsuri favorabile deschiderii 
capitolului 24 privind Justiția și afacerile 
interne;

Or. en

Amendamentul 211
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și respectarea 
deplină a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare și a libertății presei, ar trebui să 
se depună noi eforturi în vederea elaborării 
raportului de examinare referitor la 
capitolul 23 privind Drepturile judiciare și 
fundamentale;

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și respectarea 
deplină a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare, a libertății religioase și a 
libertății presei, ar trebui să se depună noi 
eforturi în vederea elaborării raportului de 
examinare referitor la capitolul 23 privind 
Drepturile judiciare și fundamentale;

Or. el

Amendamentul 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Bușoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și respectarea 
deplină a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare și a libertății presei, ar trebui să 
se depună noi eforturi în vederea elaborării 
raportului de examinare referitor la 
capitolul 23 privind Drepturile judiciare și 
fundamentale;

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și respectarea 
deplină a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare și a libertății presei, ar trebui să 
se depună noi eforturi în vederea elaborării 
raportului de examinare referitor la 
capitolul 23 privind Drepturile judiciare și 
fundamentale; în plus, consideră că este 
necesară deschiderea capitolului 24 
privind Justiția, Libertatea și Securitatea 
pentru a îmbunătăți și accelera reforma 
sistemului judiciar într-un mod 
transparent și pentru a asigura 
continuarea reformei cu sprijinul UE;

Or. en

Amendamentul 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 

14. își exprimă sprijinul pentru noua 
abordare a Comisiei referitoare la 
soluționarea chestiunilor legate de sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, precum 
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și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și respectarea 
deplină a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare și a libertății presei, ar trebui să 
se depună noi eforturi în vederea elaborării 
raportului de examinare referitor la 
capitolul 23 privind Drepturile judiciare și 
fundamentale;

și de justiție și afacerile interne în primele 
faze ale procesului de negociere, cu 
deschiderea capitolelor pertinente pe baza 
unor planuri de acțiune clare și detaliate și 
închiderea acestora în ultimul rând, pe baza 
unor bune rezultate, pe deplin 
convingătoare; consideră că, dată fiind 
importanța capitală a continuării reformei 
sistemului judiciar din Turcia și respectarea 
deplină a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare și a libertății presei, ar trebui să 
se depună noi eforturi în vederea elaborării 
raportului de examinare referitor la 
capitolul 23 privind Drepturile judiciare și 
fundamentale; solicită Comisiei să 
transmită acest raport de examinare 
Parlamentului European, Guvernului și 
Parlamentului Republicii Turcia, 
Secretarului General al Consiliului 
Europei, Președintelui Curții Europene a 
Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU 
împotriva torturii din 27 septembrie 2011;

Or. en

Amendamentul 215
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă Turcia să recunoască 
dreptul de obiecție pe motive de conștiință 
în cazul serviciului militar obligatoriu, în 
conformitate cu Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului în cauza 
Erçep/Turcia; constată cu îngrijorare că 
nu s-a pus în aplicare Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 2006 
în cauza Ulke/Turcia, prin care se solicită 
adoptarea unei legislații privind 
prevenirea urmării penale repetate a celor 
care prezintă obiecții pe motive de 
conștiință pentru refuzul acestora de a 
satisface serviciul militar;

Or. en

Amendamentul 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. este profund îngrijorat de blocarea 
politică a 18 capitole de negociere, în 
special a capitolelor 22, 23 și 24 privind 
politica regională, sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale și, respectiv, 
justiția, libertatea și securitatea, într-o 
perioadă în care politica Turciei este 
dominată de reforme constituționale și 
judiciare, pentru care standardele 
europene trebuie să fie utilizate ca bază de 
orientare și în care UE și Turcia 
negociază un acord de readmisie; 
îndeamnă, în acest sens, statele membre 
să dea un nou impuls politic pentru a se 
depăși blocajul politic existent și pentru a 
se deschide capitolele de negociere 
22, 23, și 24;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției;

15. încurajează Turcia să se implice 
într-un proces de descentralizare și de 
intensificare a rolului administrațiilor 
locale pentru a îndeplini cerințele 
diferitelor segmente de populație; 
recomandă Turciei să permită utilizarea 
altor limbi decât limba turcă în cadrul 
serviciilor publice și administrație și să 
elimine rezervele sale în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Cartei europene a 
autonomiei locale; salută progresele 
înregistrate în elaborarea unei strategii și a 
unui plan de acțiune cuprinzător vizând 
combaterea corupției; subliniază 
necesitatea înregistrării în continuare de 
progrese în materie de legislație și de 
măsuri generale de combatere a corupției și 
solicită întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției;

Or. en

Amendamentul 218
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
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corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției;

corupției și în punerea în aplicare a 
aproape tuturor recomandărilor făcute de 
GRECO în rapoartele de evaluare 
din 2005; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției; invită guvernul să pună în 
aplicare recomandările GRECO 
referitoare la „incriminare” și 
„transparența finanțării partidelor”;

Or. en

Amendamentul 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției;

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; încurajează Turcia să finalizeze 
modificarea legislației privind combaterea
corupției pentru a o alinia cu 
recomandările GRECO și solicită întărirea 
și o independență sporită a instituțiilor care 
participă la combaterea corupției;

Or. en

Amendamentul 220
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției;

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției; subliniază faptul că efectele 
transfrontaliere ale rețelelor criminale 
internaționale face necesară 
intensificarea cooperării între UE și 
Turcia în lupta împotriva criminalității 
organizate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției;

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției; încurajează Turcia să finalizeze 
modificarea legislației pertinente privind
combaterea corupției pentru a o alinia cu 
recomandările GRECO;

Or. en
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Amendamentul 222
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției;

15. salută progresele înregistrate în 
elaborarea unei strategii și a unui plan de 
acțiune cuprinzător vizând combaterea 
corupției; subliniază necesitatea 
înregistrării în continuare de progrese în 
materie de legislație și de măsuri generale 
de combatere a corupției și solicită 
întărirea și o independență sporită a 
instituțiilor care participă la combaterea 
corupției; constată că, în Indicele de 
percepție a corupției al Transparency 
International, Turcia obține 4,4 puncte, 
iar performanța sa în acest sens continuă 
să fie extrem de nesatisfăcătoare;

Or. nl

Amendamentul 223
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită aplicarea deplină a prevederilor 
constituționale care garantează dreptul de a 
organiza demonstrații și solicită 
ministerului de interne să finalizeze 
revizuirea legii referitoare la întruniri și 
demonstrații;

16. solicită aplicarea deplină a prevederilor 
constituționale care garantează dreptul de a 
organiza demonstrații pașnice și solicită 
Ministerului de Interne să finalizeze 
revizuirea legii referitoare la întruniri și 
demonstrații;

Or. en
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Amendamentul 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că Turcia, ca țară aflată 
în proces de negociere a aderării sale la 
UE, trebuie să garanteze drepturile 
omului în practică, inclusiv dreptul la 
libertatea religioasă, pentru toți cetățenii 
săi;

Or. en

Amendamentul 225
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

17. ia act de adoptarea, în august 2011, a 
noii legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând tuturor 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult, cum ar fi 
Alevi, și încetând procedurile ilegale de 
expropriere; îndeamnă guvernul turc să 
respecte hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și să 
includă avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic;
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Or. en

Amendamentul 226
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie și necesitatea de a recunoaște 
pe deplin drepturile minorităților;

Or. en

Amendamentul 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților religioase minoritare; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
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continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
evreiești și creștine și educația, cum ar fi 
cea care aparține comunităților de aramei 
(siriaci), greci, armeni și respectând 
hotărârile pertinente ale Curții Europene a 
Drepturilor Omului și incluzând avizele 
Comisiei de la Veneția în cadrul juridic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic; salută declarația prim-
ministrului din 23 noiembrie 2011 în care 
își exprima regretul privind genocidul din 
Dersim din perioada 1937-1938 și 
încurajează Turcia să ia în continuare 
măsuri pentru o recunoaștere și 
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despăgubire integrală a familiilor 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 229
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; speră că 
aplicarea efectivă a noii legislații nu va fi 
împiedicată de condițiile și procedurile 
care decurg din legislația respectivă;
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic;

Or. bg

Amendamentul 230
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane și speră că va 
fi pusă pe deplin în aplicare; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării, numirii și succesiunii clerului, 
retrocedând toate bisericile și alte locuri 
de cult, monumente, locuri sfinte și alte 
bunuri religioase, inclusiv bunuri mobile, 
proprietarilor lor de drept, recunoscând 
locurile de cult Alevi, respectând hotărârile 
pertinente ale Curții Europene a 
Drepturilor Omului și incluzând avizele 
Comisiei de la Veneția în cadrul juridic;

Or. en

Amendamentul 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane, inclusiv ale 
celor de alevi, greci, armeni, aramei și ale 
altor comunități creștine; reamintește, cu 
toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
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formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

Or. en

Amendamentul 232
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
pune eficient în aplicare dispozițiile 
legislației și reforme importante în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic; în acest context, regretă că 
seminarul ortodox-grec din Halki 
(Heybeliada) este în continuare închis;

Or. en

Amendamentul 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a pune în aplicare această 
legislație și de a depune eforturi 
suplimentare în direcția reformelor vitale 
în domeniul libertății de gândire, de 
conștiință și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic;

Or. de

Amendamentul 234
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului, 

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din 
februarie 2008 privind fundațiile și 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităților nemusulmane; 
reamintește, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele vitale în 
domeniul libertății de gândire, de conștiință 
și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricțiile împotriva formării clerului și a 
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recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic;

avansării membrilor acestuia în ierarhia 
preoțească, retrocedând toate bisericile și 
alte locuri de cult, împreună cu toate 
bunurile lor, proprietarilor de drept,
recunoscând locurile de cult Alevi, 
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic și, în practică, 
personalitatea juridică a comunităților 
religioase și utilizarea titlului ecleziastic 
„ecumenic” de către Patriarhia Ortodoxă;

Or. el

Amendamentul 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește,
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, aramaice, grecești și armene,
respectând hotărârile pertinente ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului și 
incluzând avizele Comisiei de la Veneția în 
cadrul juridic;

Or. en
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Amendamentul 236
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic și necesitatea de a 
recunoaște pe deplin drepturile 
minorităților;

Or. en

Amendamentul 237
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii 
legislații de modificare a legii din februarie 
2008 privind fundațiile și extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităților nemusulmane; reamintește, 
cu toate acestea, necesitatea urgentă de a 
continua reformele vitale în domeniul 
libertății de gândire, de conștiință și de 
religie, în special permițând comunităților 
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religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic;

religioase să obțină personalitate juridică, 
eliminând toate restricțiile împotriva 
formării clerului, recunoscând locurile de 
cult Alevi, respectând hotărârile pertinente 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului 
și incluzând avizele Comisiei de la Veneția 
în cadrul juridic; regretă că discursurile de 
instigare la ură împotriva minorităților 
religioase prin intermediul mijloacelor de 
informare, inclusiv televiziune, sunt larg 
răspândite și nu sunt sancționate, 
contribuind astfel la perpetuarea unui 
mediu ostil față de minoritățile religioase 
din Turcia;

Or. en

Amendamentul 238
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reiterează îngrijorarea sa cu privire 
la respectarea pe deplin și cu adevărat a 
dreptului la libertatea religioasă al 
minorităților din Turcia; în special, se 
referă la problemele nesoluționate și 
grave, cum ar fi descrierea negativă a 
misionarilor, de exemplu în mass-media, 
obstacolele în formarea clerului, 
nerecunoașterea personalității juridice a 
comunităților religioase minoritare, 
confiscarea proprietăților, practicile 
discriminatorii în ceea ce privește actele 
de identitate; subliniază că libertatea de 
cult este doar un aspect al dreptului la 
libertatea religioasă, deoarece aceasta din 
urmă include libertatea de a-și schimba 
religia și de a o manifesta, de asemenea, 
în predarea, practicarea și respectarea la 
nivel individual, colectiv, privat, public și 
instituțional;
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Or. en

Amendamentul 239
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită guvernul turc să soluționeze 
problema celor care prezintă obiecții pe 
motive de conștiință în conformitate cu 
hotărârea pronunțată în cauza 
Ülke/Turcia și cu jurisprudența 
pertinentă a Curții Europene a 
Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reiterează preocupările sale cu 
privire la proprietate și la drepturile de 
proprietate ale minorităților, cum ar fi 
dificultățile cu care se confruntă 
comunitatea aramaică (siriacă) în ceea ce 
privește proprietatea și solicită guvernului 
să asigure că Mănăstirea Sfântul Gabriel, 
construită în anul 397 AD, nu este 
deposedată de terenuri și că este protejată 
în întregime; în plus, își exprimă 
îngrijorarea cu privire la însușirea în 
continuare pe nedrept a unor suprafețe 
importante de teren care aparțin din 
punct de vedere istoric și juridic vechilor 
mănăstiri, biserici și moșieri aramei 
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(siriaci) din sud-estul Turciei;

Or. en

Amendamentul 241
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a 
unei societăți incluzive și diverse, 
întemeiată pe respectul pentru 
comunitățile și minoritățile religioase; 
îndeamnă guvernul turc să acorde o 
atenție specială materialelor didactice din 
instituțiile de învățământ, care ar trebui 
să reflecte pluralitatea religioasă a 
societății turce, să elimine prejudecățile și 
să promoveze deplina acceptare a tuturor 
comunităților religioase și subliniază 
necesitatea unor materiale didactice 
imparțiale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a 
unei societăți incluzive și diverse, 
întemeiată pe respectul pentru 
comunitățile și minoritățile religioase;
îndeamnă guvernul turc să acorde o 
atenție specială materialelor didactice din 

18. îndeamnă guvernul să asigure că 
materialele didactice din instituțiile de 
învățământ reflectă pluralitatea religioasă a 
societății turce, elimină prejudecățile și 
promovează acceptarea tuturor 
minorităților și comunităților religioase;
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instituțiile de învățământ, care ar trebui să 
reflecte pluralitatea religioasă a societății 
turce, să elimine prejudecățile și să 
promoveze deplina acceptare a tuturor 
comunităților religioase și subliniază 
necesitatea unor materiale didactice 
imparțiale;

Or. en

Amendamentul 243
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
pluralitatea religioasă a societății turce, să 
elimine prejudecățile și să promoveze 
deplina acceptare a tuturor comunităților 
religioase și subliniază necesitatea unor 
materiale didactice imparțiale;

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase și egalitatea dintre 
femei și bărbați; îndeamnă guvernul turc 
să acorde o atenție specială revizuirii 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
pluralitatea societății turce, să elimine 
prejudecățile și să promoveze deplina 
acceptare a tuturor comunităților religioase 
și subliniază necesitatea unor materiale 
didactice imparțiale; salută înființarea 
Comisiei pentru egalitatea de gen în 
cadrul Ministerului Educației și 
realizările acesteia prin eliminarea din 
materialele didactice a limbajului, a 
imaginilor și a expresiilor discriminatorii 
pe bază de gen;

Or. en

Amendamentul 244
Renate Sommer
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
pluralitatea religioasă a societății turce, 
să elimine prejudecățile și să promoveze
deplina acceptare a tuturor comunităților 
religioase și subliniază necesitatea unor 
materiale didactice imparțiale;

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să elimine prejudecățile împotriva 
minorităților religioase și defăimarea 
acestora în materialele didactice din 
instituțiile de învățământ, pentru a 
promova deplina acceptare a tuturor 
comunităților religioase și pentru a 
reflecta pluralitatea religioasă a societății 
turce;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
pluralitatea religioasă a societății turce, să 
elimine prejudecățile și să promoveze 
deplina acceptare a tuturor comunităților 
religioase și subliniază necesitatea unor 
materiale didactice imparțiale;

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
pluralitatea etnică și religioasă a societății 
turce, să elimine prejudecățile și să 
promoveze deplina acceptare a tuturor
comunităților și minorităților religioase și 
subliniază necesitatea unor materiale 
didactice imparțiale;

Or. en
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Amendamentul 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
pluralitatea religioasă a societății turce, să 
elimine prejudecățile și să promoveze 
deplina acceptare a tuturor comunităților 
religioase și subliniază necesitatea unor 
materiale didactice imparțiale;

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
pluralitatea convingerilor societății turce, 
să elimine prejudecățile și să promoveze 
deplina acceptare a tuturor comunităților 
religioase și minoritare și subliniază 
necesitatea unor materiale didactice 
imparțiale; ia act, cu bucurie, de 
eliberarea studenților care au fost închiși 
pe nedrept timp de 18 luni după ce au 
solicitat învățământ gratuit;

Or. en

Amendamentul 247
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 

18. reamintește că educația joacă un rol 
fundamental în procesul de edificare a unei 
societăți incluzive și diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunitățile și 
minoritățile religioase; îndeamnă guvernul 
turc să acorde o atenție specială 
materialelor didactice din instituțiile de 
învățământ, care ar trebui să reflecte 
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pluralitatea religioasă a societății turce, să 
elimine prejudecățile și să promoveze
deplina acceptare a tuturor comunităților 
religioase și subliniază necesitatea unor 
materiale didactice imparțiale;

pluralitatea religioasă a societății turce, să 
elimine discriminarea, prejudecățile și să 
promoveze deplina acceptare a tuturor 
comunităților religioase și subliniază 
necesitatea unor materiale didactice 
imparțiale; solicită eliminarea educației 
religioase obligatorii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. încurajează Turcia să respecte pe 
deplin drepturile privind limba maternă, 
care trebuie să fie consacrate în noua 
constituție; recomandă să se permită 
școlilor să asigure predarea în limba 
maternă prin revizuirea articolului 42 din 
constituție; în plus, recomandă 
modificarea legislației actuale privind 
guvernarea la nivel de provincie, numele 
de familie și alfabetul pentru a permite 
kurzilor și grupurilor minoritare să-și 
utilizeze în mod liber limbile materne;

Or. en

Amendamentul 249
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă autoritățile turce să ia 
măsuri ferme și eficiente pentru a 
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combate manifestarea antisemitismului, 
devenind, prin urmare, un exemplu 
pentru regiune;

Or. nl

Amendamentul 250
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18а. invită Turcia să își consolideze 
eforturile de combatere a intoleranței 
religioase prin luarea unor măsuri de 
prevenire a atacurilor asupra clericilor 
creștini și asupra liderilor comunităților 
creștine;

Or. bg

Amendamentul 251
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează propunerea 
sa vizând introducerea unui sistem de cote 
rezervate pentru a asigura o prezență 
semnificativă a femeilor la toate nivelurile 
în afaceri, în sectorul public și în politică; 
invită, în special, partidele politice să 
întărească angajamentul activ și 
participarea femeilor în politică;

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a  participării pe piața 
muncii a femeilor;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează propunerea 
sa vizând introducerea unui sistem de cote 
rezervate pentru a asigura o prezență 
semnificativă a femeilor la toate nivelurile
în afaceri, în sectorul public și în politică; 
invită, în special, partidele politice să 
întărească angajamentul activ și 
participarea femeilor în politică;

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; invită comunitatea de 
afaceri să promoveze în mod activ și să ia 
inițiative concrete pentru a asigura o 
prezență semnificativă a femeilor în 
afaceri; invită, în special, partidele politice 
să întărească angajamentul activ și 
participarea femeilor în politică;

Or. en

Amendamentul 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează propunerea 
sa vizând introducerea unui sistem de cote 
rezervate pentru a asigura o prezență 
semnificativă a femeilor la toate nivelurile 
în afaceri, în sectorul public și în politică; 
invită, în special, partidele politice să 

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; subliniază numeroasele 
propuneri care vizează să asigure o 
prezență semnificativă a femeilor la toate 
nivelurile în afaceri, în sectorul public și în 
politică; invită, în special, partidele politice 
să întărească angajamentul activ și 
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întărească angajamentul activ și 
participarea femeilor în politică;

participarea femeilor în politică;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează propunerea 
sa vizând introducerea unui sistem de cote 
rezervate pentru a asigura o prezență 
semnificativă a femeilor la toate nivelurile 
în afaceri, în sectorul public și în politică; 
invită, în special, partidele politice să 
întărească angajamentul activ și 
participarea femeilor în politică;

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează necesitatea 
de a consolida măsuri speciale pentru a 
asigura o prezență semnificativă a femeilor 
la toate nivelurile în afaceri, în sectorul 
public și în politică; invită, în special, 
partidele politice să întărească 
angajamentul activ și participarea femeilor 
în politică;

Or. en

Amendamentul 255
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează propunerea sa 

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează propunerea sa 
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vizând introducerea unui sistem de cote 
rezervate pentru a asigura o prezență 
semnificativă a femeilor la toate nivelurile 
în afaceri, în sectorul public și în politică; 
invită, în special, partidele politice să 
întărească angajamentul activ și 
participarea femeilor în politică;

vizând introducerea unui sistem de cote 
rezervate pentru a asigura o prezență 
semnificativă a femeilor la toate nivelurile 
în afaceri, în sectorul public și în politică;

Or. en

Amendamentul 256
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă prin combaterea sărăciei în 
rândurile femeilor și intensificarea 
incluziunii sociale și a participării pe piața 
muncii a femeilor; reiterează propunerea sa 
vizând introducerea unui sistem de cote 
rezervate pentru a asigura o prezență 
semnificativă a femeilor la toate nivelurile 
în afaceri, în sectorul public și în politică; 
invită, în special, partidele politice să 
întărească angajamentul activ și 
participarea femeilor în politică;

19. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalității de gen în eforturile sale 
de reformă, contribuind în acest mod la 
combaterea sărăciei în rândurile femeilor și 
intensificarea incluziunii sociale și a  
participării pe piața muncii a femeilor; 
reiterează propunerea sa vizând 
introducerea unui sistem de cote rezervate 
pentru a asigura o prezență semnificativă a 
femeilor la toate nivelurile în afaceri, în 
sectorul public și în politică; invită, în 
special, partidele politice să întărească 
angajamentul activ și participarea femeilor 
în politică; salută eforturile guvernului 
turc de a intensifica școlarizarea în 
rândul fetelor, eforturi care au condus la 
eliminarea aproape în întregime a 
disparității de gen în învățământul primar 
și invită guvernul turc să ia toate măsurile 
necesare pentru a diminua disparitatea de 
gen și în învățământul secundar;

Or. en

Amendamentul 257
Birgit Schnieber-Jastram
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Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută numărul mare de femei din 
Parlamentul turc, după alegerile din 
iunie 2011 și invită partidele politice să 
consolideze în continuare implicarea și 
participarea activă a femeilor la viața 
politică;

Or. en

Amendamentul 258
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 
crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate, în 
special prin aplicarea și întărirea Legii 
nr. 4320 privind protejarea familiei și prin 
supravegherea îndeaproape a punerii sale 
în aplicare de către poliție și sistemul 
judiciar, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență 
ulterioară pentru femeile și minorii care 
părăsesc adăposturile, pentru a le oferi 
sprijin psihologic, asistență juridică și 
servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta să 

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 
crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate și al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede, în 
special prin modificarea Legii nr. 4320 
privind protejarea familiei pentru a 
asigura un domeniu de aplicare larg 
indiferent de starea civilă și de natura 
relației dintre victimă și agresor, inclusiv 
căi de atac eficiente și mecanisme de 
protecție, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol, 
prin asigurarea securității adăposturilor 
și prin angajarea de asistenți sociali bine 
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se reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de ministerul familiei și politicilor 
sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în 
pericol;

instruiți și bine remunerați, prin oferirea 
posibilității pentru femeile din adăposturi 
să dobândească, prin intermediul 
cursurilor de formare profesională, 
competențe adecvate pentru a putea 
construi o viață nouă pentru ele și pentru 
copiii lor și prin instituirea unui sistem de 
asistență ulterioară pentru femeile și 
minorii care părăsesc adăposturile, pentru a 
le oferi sprijin psihologic, asistență juridică 
și servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta 
să se reintegreze în societate; salută 
eforturile depuse de Ministerul Familiei și 
Politicilor Sociale în direcția creșterii 
numărului și calității adăposturilor și 
decizia ministerului de a autoriza entitățile 
private să deschidă, de asemenea, 
adăposturi, oferind, astfel, resurse 
suplimentare destinate femeilor și 
minorilor aflați în pericol; salută Circulara 
nr. 18 emisă recent de Înaltul Consiliu al 
Magistraturii care prevede că punerea în 
aplicare a măsurilor de protecție în 
cazurile de violență în familie nu va mai fi 
amânată până la soluționarea cazului în 
instanță și că toate parchetele din țară vor 
înființa o unitate specializată pentru 
cazurile de violență în familie;

Or. en

Amendamentul 259
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
încurajează eforturile guvernului la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 
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nivelurile, în cadrul luptei împotriva 
crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate, în 
special prin aplicarea și întărirea Legii 
nr. 4320 privind protejarea familiei și prin 
supravegherea îndeaproape a punerii sale 
în aplicare de către poliție și sistemul 
judiciar, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență 
ulterioară pentru femeile și minorii care 
părăsesc adăposturile, pentru a le oferi 
sprijin psihologic, asistență juridică și 
servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta să 
se reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de ministerul familiei și politicilor 
sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în
pericol;

crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate, în 
special prin aplicarea și întărirea Legii 
nr. 4320 privind protejarea familiei și prin 
supravegherea îndeaproape a punerii sale 
în aplicare de către poliție și sistemul 
judiciar, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență 
ulterioară pentru femeile și minorii care 
părăsesc adăposturile, pentru a le oferi 
sprijin psihologic, asistență juridică și 
servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta să 
se reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de Ministerul Familiei și Politicilor 
Sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în 
pericol; încurajează guvernul și 
parlamentul să încheie procesul legislativ 
privind proiectul de lege cu privire la 
protecția femeilor și a membrilor familiei;

Or. en

Amendamentul 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva așa-
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crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate, în 
special prin aplicarea și întărirea Legii 
nr. 4320 privind protejarea familiei și prin 
supravegherea îndeaproape a punerii sale 
în aplicare de către poliție și sistemul 
judiciar, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență 
ulterioară pentru femeile și minorii care 
părăsesc adăposturile, pentru a le oferi 
sprijin psihologic, asistență juridică și 
servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta să 
se reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de ministerul familiei și politicilor 
sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în 
pericol;

numitelor crime de onoare, a violenței în 
familie și a fenomenului căsătoriilor 
forțate, în special prin aplicarea și întărirea 
Legii nr. 4320 privind protejarea familiei și 
prin supravegherea îndeaproape a punerii 
sale în aplicare de către poliție și sistemul 
judiciar, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență 
ulterioară pentru femeile și minorii care 
părăsesc adăposturile, pentru a le oferi 
sprijin psihologic, asistență juridică și 
servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta să 
se reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de Ministerul Familiei și Politicilor 
Sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în 
pericol;

Or. nl

Amendamentul 261
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 
crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate, în 
special prin aplicarea și întărirea Legii 

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 
crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate, în 
special prin ajungerea la un consens larg 
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nr. 4320 privind protejarea familiei și prin 
supravegherea îndeaproape a punerii sale 
în aplicare de către poliție și sistemul 
judiciar, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență 
ulterioară pentru femeile și minorii care 
părăsesc adăposturile, pentru a le oferi 
sprijin psihologic, asistență juridică și 
servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta să 
se reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de ministerul familiei și politicilor 
sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în 
pericol;

cu grupurile pentru protecția drepturilor 
femeilor pe baza proiectului de lege 
privind protecția femeilor și a membrilor 
familiei împotriva violenței, prin aplicarea 
și întărirea Legii nr. 4320 privind 
protejarea familiei și prin supravegherea 
îndeaproape a punerii sale în aplicare de 
către poliție și sistemul judiciar, prin 
supravegherea eficace a respectării depline 
de către municipalități a obligației de a 
oferi adăposturi suficiente pentru femeile și 
minorii aflați în pericol și prin instituirea 
unui sistem de asistență ulterioară pentru 
femeile și minorii care părăsesc
adăposturile, pentru a le oferi sprijin 
psihologic, asistență juridică și servicii de 
sănătate adecvate și a-i ajuta să se 
reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de Ministerul Familiei și Politicilor 
Sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în 
pericol;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 

20. salută semnarea și ratificarea de către 
Turcia, la 24 noiembrie 2011, a 
„Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie; 
îndeamnă guvernul să-și intensifice 
eforturile în materie de prevenire, la toate 
nivelurile, în cadrul luptei împotriva 
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crimelor de onoare, a violenței în familie și 
a fenomenului căsătoriilor forțate, în 
special prin aplicarea și întărirea Legii 
nr. 4320 privind protejarea familiei și prin 
supravegherea îndeaproape a punerii sale 
în aplicare de către poliție și sistemul 
judiciar, prin supravegherea eficace a 
respectării depline de către municipalități a 
obligației de a oferi adăposturi suficiente 
pentru femeile și minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență 
ulterioară pentru femeile și minorii care 
părăsesc adăposturile, pentru a le oferi 
sprijin psihologic, asistență juridică și 
servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta să 
se reintegreze în societate; salută eforturile 
depuse de ministerul familiei și politicilor 
sociale în direcția creșterii numărului și 
calității adăposturilor și decizia 
ministerului de a autoriza entitățile private 
să deschidă, de asemenea, adăposturi, 
oferind, astfel, resurse suplimentare 
destinate femeilor și minorilor aflați în 
pericol;

crimelor de onoare, a problemei endemice 
a violenței în familie și a fenomenului 
căsătoriilor forțate, în special prin 
revizuirea în întregime a Legii nr. 4320 
privind protejarea familiei pentru a 
asigura faptul că legea protejează toate 
femeile căsătorite și necăsătorite și prin 
aplicarea, întărirea și supravegherea 
îndeaproape a punerii sale în aplicare în 
viitor de către poliție și sistemul judiciar, 
prin supravegherea eficace a respectării 
depline de către municipalități a obligației 
de a oferi adăposturi suficiente pentru toate
femeile și toți minorii aflați în pericol și 
prin instituirea unui sistem de asistență
ulterioară pentru toate femeile și toți 
minorii care părăsesc adăposturile, pentru a 
le oferi sprijin psihologic, asistență juridică 
și servicii de sănătate adecvate și a-i ajuta 
să se reintegreze în societate; salută 
eforturile depuse de Ministerul Familiei și 
Politicilor Sociale în direcția creșterii 
numărului și calității adăposturilor și 
decizia ministerului de a autoriza entitățile 
private să deschidă, de asemenea, 
adăposturi, oferind, astfel, resurse 
suplimentare destinate femeilor și 
minorilor aflați în pericol;

Or. en

Amendamentul 263
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită guvernul turc să adopte o 
politică de toleranță zero față de violența 
împotriva femeilor;

Or. en
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Amendamentul 264
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. este îngrijorat cu privire la rata 
extrem de ridicată a sărăciei în rândul 
copiilor; invită Turcia să elaboreze o 
strategie cuprinzătoare pentru a combate 
sărăcia în rândul copiilor și munca 
copiilor; salută ratificarea Convenției 
Consiliului Europei privind protecția 
copiilor împotriva exploatării și a 
abuzurilor sexuale; îndeamnă Turcia să 
își intensifice eforturile pentru a combate 
violența în familie împotriva copiilor;

Or. en

Amendamentul 265
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază importanța unei 
coordonări eficiente în asigurarea 
integrării principiului egalității de gen; 
prin urmare, salută eforturile guvernului 
turc de a spori cooperarea privind 
integrarea principiului egalității de gen
între autoritățile statului;

Or. en

Amendamentul 266
Emine Bozkurt
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Propunere de rezoluție
Punctul 20c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. salută continuarea formării ofițerilor 
de poliție, a personalului medical și a 
magistraților în domeniul prevenirii 
violenței în familie; pentru a completa 
aceste eforturi, ia act de necesitatea unui 
mecanism de identificare și anchetare a 
celor care nu protejează victimele și nu le 
oferă asistență;

Or. en

Amendamentul 267
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea 
adoptării unor măsuri suplimentare 
împotriva homofobiei și a oricărei forme 
de discriminare, hărțuire sau violență 
bazate pe orientarea sexuală; reiterează 
solicitarea adresată guvernului turc de a 
ordona forțelor armate turce să nu mai 
considere homosexualitatea o boală 
„psihosexuală”;

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare;

Or. en
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Amendamentul 268
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea 
adoptării unor măsuri suplimentare 
împotriva homofobiei și a oricărei forme 
de discriminare, hărțuire sau violență 
bazate pe orientarea sexuală; reiterează 
solicitarea adresată guvernului turc de a 
ordona forțelor armate turce să nu mai 
considere homosexualitatea o boală 
„psihosexuală”;

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării;

Or. lt

Amendamentul 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
în numele Grupului S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
în numele Grupului ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
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egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare împotriva 
homofobiei și a oricărei forme de 
discriminare, hărțuire sau violență bazate 
pe orientarea sexuală; reiterează solicitarea 
adresată guvernului turc de a ordona 
forțelor armate turce să nu mai considere 
homosexualitatea o boală „psihosexuală”;

egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării, inclusiv pentru protecția 
împotriva discriminării pe motive de 
orientare sexuală și de identitate de gen;
observă necesitatea adoptării unor măsuri 
juridice și politice eficiente împotriva 
homofobiei, transfobiei și a oricărei forme 
de discriminare, hărțuire – inclusiv de 
către forțele de poliție și persoane politice 
– sau violență bazate pe orientare sexuală
sau pe identitatea de gen; regretă 
urmărirea penală constantă a lesbienelor, 
homosexualilor, bisexualilor și a 
transexualilor (Lesbian, Gay, Bisexual 
and Transgender People– LGBT), 
inclusiv a persoanelor transgen care 
lucrează în domeniul sexului, pe baza
legii privind infracțiunile și dispozițiile 
referitoare la „comportamentul imoral”;
reiterează solicitarea adresată guvernului 
turc de a ordona forțelor armate turce să nu 
mai considere homosexualitatea o boală 
„psihosexuală”;

Or. en

Amendamentul 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
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garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare împotriva 
homofobiei și a oricărei forme de 
discriminare, hărțuire sau violență bazate 
pe orientarea sexuală; reiterează solicitarea 
adresată guvernului turc de a ordona 
forțelor armate turce să nu mai considere 
homosexualitatea o boală „psihosexuală”;

garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării, inclusiv pentru protecția 
împotriva discriminării pe motive de 
orientare sexuală și de identitate de gen;
observă necesitatea adoptării unor măsuri 
juridice și politice eficiente împotriva 
homofobiei, transfobiei și a oricărei forme 
de discriminare, hărțuire – inclusiv de 
către forțele de poliție și persoane politice
sau violență bazate pe orientare sexuală 
sau identitate de gen; regretă urmărirea 
penală constantă a lesbienelor, 
homosexualilor, bisexualilor și a 
transexualilor (Lesbian, Gay, Bisexual 
and Transgender People– LGBT), 
inclusiv a persoanelor transgen care 
lucrează în domeniul sexului, pe baza 
legii privind infracțiunile și dispozițiile 
referitoare la „comportamentul imoral”;
reiterează solicitarea adresată guvernului 
turc de a ordona forțelor armate turce să nu 
mai considere homosexualitatea o boală 
„psihosexuală”;

Or. en

Amendamentul 271
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
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comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare împotriva 
homofobiei și a oricărei forme de 
discriminare, hărțuire sau violență bazate 
pe orientarea sexuală; reiterează solicitarea 
adresată guvernului turc de a ordona 
forțelor armate turce să nu mai considere 
homosexualitatea o boală „psihosexuală”;

comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare împotriva 
homofobiei și a oricărei forme de 
discriminare, hărțuire sau violență bazate 
pe orientarea sexuală, inclusiv violența 
împotriva persoanelor transgen; reiterează 
solicitarea adresată guvernului turc de a 
ordona forțelor armate turce să nu mai 
considere homosexualitatea o boală 
„psihosexuală”; invită guvernul turc să își 
continue activitatea privind drepturile 
romilor;

Or. en

Amendamentul 272
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare împotriva 
homofobiei și a oricărei forme de 
discriminare, hărțuire sau violență bazate 
pe orientarea sexuală; reiterează solicitarea 
adresată guvernului turc de a ordona 
forțelor armate turce să nu mai considere 
homosexualitatea o boală „psihosexuală”;

21. îndeamnă guvernul să se asigure că 
egalitatea indiferent de sex, gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală este 
garantată prin lege și pusă efectiv în 
aplicare; solicită guvernului Turciei să 
alinieze legislația țării cu acquis-ul 
comunitar al UE și să adopte măsuri 
legislative de instituire a unui consiliu 
pentru egalitate și de combatere a 
discriminării; observă necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare împotriva 
homofobiei și a oricărei forme de 
discriminare, hărțuire sau violență bazate 
pe orientarea sexuală; reiterează solicitarea 
adresată guvernului turc de a ordona 
forțelor armate turce să nu mai considere 
homosexualitatea o boală „psihosexuală”;
constată că Turcia este membră a 
Organizației Conferinței Islamice, 
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organizație care limitează drepturile 
omului la cele cuprinse în Sharia, care 
contrazice principiile de bază ale UE;

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lesbiene, homosexuali, bisexuali și 
transexuali (Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender People– LGBT), în special 
victime ale maltratării, torturii și 
arestărilor arbitrare, în urma declarației 
ministrului afacerilor interne, care face 
trimitere la homosexualitate ca 
„imoralitate”, „indecență” și „o situație 
inumană”; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la sentințe excesiv de indulgente și 
la circumstanțe atenuante pentru cei 
implicați în violențe împotriva 
persoanelor LGBT; prin urmare, constată 
necesitatea unor măsuri suplimentare 
împotriva homofobiei și a discriminării pe 
motive de orientare sexuală, astfel cum a 
fost indicat în recomandarea Comitetului 
de Miniștri al Consiliul Europei către 
statele membre cu privire la combaterea 
discriminării pe motive de orientare 
sexuală sau de identitate de gen; solicită 
ca proiectul de lege privind combaterea 
discriminării și comisia pentru egalitate 
să fie aliniate cu standardele UE, inclusiv 
discriminarea pe motive de gen și de 
orientare sexuală; îndeamnă autoritățile 
naționale și locale să pună capăt uciderii 
persoanelor transgen, inclusiv a 
persoanelor transgen care lucrează în 
domeniul sexului;
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Or. en

Amendamentul 274
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice
eforturile în vederea promovării 
dezvoltării sociale și economice în sud-
vestul țării; consideră că reforma 
constituțională oferă un cadru foarte util 
de promovare a unei deschideri 
democratice; reamintește că o soluție 
politică poate fi edificată numai pe baza 
unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și 
își exprimă preocuparea cu privire la 
marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori și ziariști care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari aleși la 
nivel local și consilieri municipali kurzi, 
precum și a unor militanți pentru 
drepturile omului, în legătură cu procesul 
KCK;

22. încurajează eforturile guvernului în 
direcția găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă; îndeamnă toate forțele
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă și 
insistă ca PKK, precum și filialele sale și 
organizațiile de fațadă să înceteze toate 
activitățile teroriste și să se implice cu 
adevărat într-un proces politic pașnic și 
democratic;

Or. en

Amendamentul 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
în acest context, consideră a fi esențiale 
dreptul la învățământul în limba maternă 
și dreptul de a utiliza limba kurdă în 
comunicările administrației locale; invită 
guvernul Turciei să-și intensifice eforturile 
în vederea promovării dezvoltării sociale și 
economice în sud-vestul țării; consideră că 
reforma constituțională oferă un cadru 
foarte util de promovare a unei deschideri 
democratice; reamintește că o soluție 
politică poate fi edificată numai pe baza 
unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

Or. en

Amendamentul 276
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă, 
pentru a garanta dreptul la libertatea de 
exprimare, de asociere și de întrunire; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
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chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea serioasă cu privire la 
marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori și ziariști care 
abordează chestiunea kurdă și cu privire la 
menținerea în arest pe o perioadă 
îndelungată în cursul procedurilor de 
judecată a mii de membri activi ai 
Partidului pentru Pace și Democrație 
(BDP), printre care se numără tot mai 
mulți politicieni, primari și consilieri 
municipali și provinciali kurzi aleși în mod 
democratic, avocați, precum și militanți 
pentru drepturile omului, în legătură cu 
procesul KCK;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
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proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și 
condamnă marele număr de procese 
deschise împotriva unor scriitori și ziariști 
care abordează chestiunea kurdă și 
hărțuirea de către forțele de poliție și
arestarea mai multor politicieni, primari 
aleși la nivel local și consilieri municipali, 
avocați și protestatari kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK și alte 
operațiuni ale poliției;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă;
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
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consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază
importanța angajării unor discuții cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituțiilor democratice, în special în 
cadrul Marii Adunări Naționale a 
Turciei;

Or. en

Amendamentul 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Bușoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării; 
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 

22. invită Turcia să demonstreze 
flexibilitate și să-și intensifice eforturile în 
vederea găsirii unei soluții politice la 
chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic și a unui 
proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și 
participare a cetățenilor de origine kurdă; 
invită guvernul Turciei să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării dezvoltării 
sociale și economice în sud-vestul țării;
consideră că reforma constituțională oferă 
un cadru foarte util de promovare a unei 
deschideri democratice; reamintește că o 
soluție politică poate fi edificată numai pe 
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baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;

baza unei dezbateri deschise și cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă și își 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori și ziariști care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari aleși la nivel local și 
consilieri municipali kurzi, precum și a 
unor militanți pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; invită Guvernul 
Turciei să asigure securitatea regiunii 
împotriva organizațiilor înarmate ilegale 
și să creeze un teren pașnic pentru 
persoanele politice de origine kurdă 
pentru ca dezbaterea să fie liberă și 
pluralistă;

Or. en

Amendamentul 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută și se așteaptă la punerea 
rapidă în aplicare a declarației recente a 
guvernului turc referitoare la 
redeschiderea unei școli pentru 
minoritatea greacă pe insula Gökçeada 
(Imbros), care reprezintă un pas pozitiv în 
direcția conservării caracterului 
bicultural al insulelor turcești Gökçeada 
(Imbros) și Bozcaada (Tenedos), în 
conformitate cu Rezoluția nr. 1625 a 
APCE; totuși, ia act de necesitatea unor 
măsuri suplimentare pentru a aborda 
problemele cu care se confruntă membrii 
minorității grecești, în special în ceea ce 
privește drepturile de proprietate;
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Or. en

Amendamentul 282
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. ia act de strategia cuprinzătoare 
aplicată de guvernul turc pentru a 
îmbunătăți drepturile și libertățile 
democratice ale cetățenilor săi, prin 
acordarea atenției cuvenite nevoilor lor de 
dezvoltare culturală, socială și 
economică; consideră că reforma 
constituțională asigură un cadru foarte 
util pentru promovarea deschiderii 
democratice; solicită tuturor forțelor 
politice să colaboreze în direcția 
intensificării dialogului politic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută acțiunile constructive 
întreprinse de părțile implicate în 
conflictul kurd în prima jumătate a 
anului 2011, și anume încetarea focului 
în repetate rânduri de către PKK și 
guvernul turc și deschiderea unui dialog 
cu Abdullah Öcalan; regretă faptul că 
negocierile au fost oprite și că predomină 
o nouă etapă de escaladare a violenței; 
invită guvernul turc să reia negocierile 
cât mai curând posibil și să 
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îmbunătățească condițiile de detenție ale 
lui Öcalan, mai precis dispozițiile în 
vigoare privind izolarea, care au fost 
impuse începând din 17 iulie 2011;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. încurajează Turcia să permită 
realizarea unei anchete cuprinzătoare și 
independente asupra activităților actuale 
și anterioare ale armatei turce care 
implică presupusa utilizare a armelor 
chimice; încurajează Turcia să acorde 
Organizației pentru Interzicerea Armelor 
Chimice (OIAC) acces la toate structurile 
de interes și să pună la dispoziția acesteia 
toate documentele pertinente;

Or. en

Amendamentul 285
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază necesitatea alinierii
cadrului juridic referitor la drepturile de 
muncă și ale sindicatelor cu normele UE și 
convențiile OIM, ținând seama de faptul 
că înlăturarea tuturor obstacolelor din 
calea exercitării depline a acestor drepturi 
va garanta că puternicul progres 

23. salută eforturile autorităților turce de 
a alinia cadrul juridic referitor la 
drepturile de muncă și ale sindicatelor cu 
normele UE și convențiile OIM;
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economic actual va fi însoțit de o largă 
răspândire în societatea turcă a bogăției 
produse de creșterea economică, 
generând, astfel, un potențial și mai mare 
de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 286
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază necesitatea alinierii 
cadrului juridic referitor la drepturile de 
muncă și ale sindicatelor cu normele UE și 
convențiile OIM, ținând seama de faptul că 
înlăturarea tuturor obstacolelor din calea 
exercitării depline a acestor drepturi va 
garanta că puternicul progres economic 
actual va fi însoțit de o largă răspândire în 
societatea turcă a bogăției produse de 
creșterea economică, generând, astfel, un 
potențial și mai mare de dezvoltare;

23. salută eforturile autorităților turce de 
a alinia cadrul juridic referitor la 
drepturile de muncă și ale sindicatelor cu 
normele UE și convențiile OIM și ia act în 
mod pozitiv de voința politică a 
guvernului turc în acest sens, ținând 
seama de faptul că înlăturarea tuturor 
obstacolelor din calea exercitării depline a 
acestor drepturi va garanta că puternicul 
progres economic actual va fi însoțit de o 
largă răspândire în societatea turcă a 
bogăției produse de creșterea economică, 
generând, astfel, un potențial și mai mare 
de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 287
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază necesitatea alinierii cadrului 
juridic referitor la drepturile de muncă și 
ale sindicatelor cu normele UE și 

23. subliniază necesitatea urgentă a
alinierii cadrului juridic referitor la 
drepturile de muncă și ale sindicatelor cu 
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convențiile OIM, ținând seama de faptul că 
înlăturarea tuturor obstacolelor din calea 
exercitării depline a acestor drepturi va 
garanta că puternicul progres economic 
actual va fi însoțit de o largă răspândire în 
societatea turcă a bogăției produse de 
creșterea economică, generând, astfel, un 
potențial și mai mare de dezvoltare;

normele UE, instrumentele Consiliului 
Europei și convențiile OIM și a aplicării 
pe deplin a acestora în practică, ținând 
seama de faptul că înlăturarea tuturor 
obstacolelor din calea exercitării depline a 
acestor drepturi va garanta că puternicul 
progres economic actual va fi însoțit de o 
largă răspândire în societatea turcă a 
bogăției produse de creșterea economică, 
generând, astfel, un potențial și mai mare 
de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază necesitatea alinierii cadrului 
juridic referitor la drepturile de muncă și 
ale sindicatelor cu normele UE și 
convențiile OIM, ținând seama de faptul că 
înlăturarea tuturor obstacolelor din calea 
exercitării depline a acestor drepturi va 
garanta că puternicul progres economic 
actual va fi însoțit de o largă răspândire în 
societatea turcă a bogăției produse de 
creșterea economică, generând, astfel, un 
potențial și mai mare de dezvoltare;

23. subliniază necesitatea alinierii cadrului 
juridic referitor la drepturile de muncă și 
ale sindicatelor cu normele UE și 
convențiile OIM, ținând seama de faptul că 
înlăturarea tuturor obstacolelor din calea 
exercitării depline a acestor drepturi va 
garanta că puternicul progres economic 
actual va fi însoțit de o largă răspândire în 
societatea turcă a bogăției produse de 
creșterea economică, generând, astfel, un 
potențial și mai mare de dezvoltare; speră 
că o astfel de armonizare va conduce la 
limitarea practicii dumpingului, care 
încalcă principiul concurenței loiale pe 
care UE încearcă să îl reprezinte; 

Or. it

Amendamentul 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini



AM\888692RO.doc 177/283 PE478.719v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază necesitatea alinierii cadrului 
juridic referitor la drepturile de muncă și 
ale sindicatelor cu normele UE și 
convențiile OIM, ținând seama de faptul că 
înlăturarea tuturor obstacolelor din calea 
exercitării depline a acestor drepturi va 
garanta că puternicul progres economic 
actual va fi însoțit de o largă răspândire în 
societatea turcă a bogăției produse de 
creșterea economică, generând, astfel, un 
potențial și mai mare de dezvoltare;

23. subliniază necesitatea alinierii cadrului 
juridic referitor la drepturile de muncă și 
ale sindicatelor cu normele UE și 
convențiile OIM, ținând seama de faptul că 
înlăturarea tuturor obstacolelor din calea 
exercitării depline a acestor drepturi va 
garanta că puternicul progres economic 
actual va fi însoțit de o largă răspândire în 
societatea turcă a bogăției produse de 
creșterea economică, generând, astfel, un 
potențial și mai mare de dezvoltare; prin 
urmare, încurajează toate părțile din 
cadrul Consiliului Economic și Social să 
își intensifice implicarea și cooperarea, 
astfel încât să se atingă criteriile de 
referință pentru deschiderea 
capitolului 19 privind politica socială și 
ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită guvernul turc să acorde o 
atenție deosebită situației socioeconomice 
a minorităților creștine, inclusiv a 
arameilor indigeni (siriaci) din sud-estul 
Turciei, precum și comunităților armene 
și grecești, pentru a asigura că proiectele 
de dezvoltare regională vizează și aceste 
grupuri și că beneficiază din partea UE de 
o asistență financiară adecvată și 
echilibrată și că nu există discriminare pe 
motive legate de etnie, religie și limbă;
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Or. en

Amendamentul 291
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. își exprimă preocuparea privind 
practica urmăririi penale a sindicaliștilor, 
în special din sectorul educației, care 
încearcă să obțină condiții mai bune de 
muncă, de viață și de educație și care 
abordează încălcarea drepturilor omului 
în interesul lucrătorilor și în interes 
public și pentru a contribui la o societate 
pluralistă; consideră că faptul că 
exprimarea opiniilor este considerată 
infracțiune reprezintă un obstacol esențial 
în calea protejării drepturilor omului în 
Turcia și regretă îngrădirea 
disproporționată a libertății de exprimare, 
de asociere și de întrunire;

Or. en

Amendamentul 292
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută îmbunătățirea mediului de 
afaceri în general, în special prin 
adoptarea noului Cod comercial turc și a 
Strategiei privind IMM-urile și a Planului 
de acțiune pentru perioada 2011-2013, 
prin evaluarea și punerea în aplicare a 
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Small Business Act (Legea privind 
întreprinderile mici), prin stabilirea unui 
program de sprijinire a piețelor pentru 
întreprinderile în curs de dezvoltare, a 
unui sistem de sprijin pentru IMM-uri și 
prin sporirea accesului la finanțare 
pentru IMM-uri în țară;

Or. en

Amendamentul 293
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Turciei să asigure dreptul de 
întoarcere în propria țară al refugiaților, 
inclusiv al arameilor indigeni (siriaci) din 
sud-estul Turciei, precum și al 
minorităților armene și grecești, în 
conformitate cu dreptul internațional;

Or. en

Amendamentul 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. reiterează necesitatea de consolida 
coeziunea între regiunile turce și între 
zonele rurale și cele urbane; subliniază, 
în acest context, rolul special al educației 
și necesitatea de a soluționa disparitățile 
regionale persistente și substanțiale în 
ceea ce privește calitatea învățământului 
și ratele școlarizării;
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Or. en

Amendamentul 295
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută diversificarea pieței energiei 
în Turcia și încurajează, de asemenea, 
guvernul turc să analizeze în mod 
corespunzător riscurile și obligațiile 
privind proiectele actuale de centrale 
nucleare, cum ar fi cea de la Akkuyu;

Or. en

Amendamentul 296
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că modificare Legii din luna 
decembrie 2010 privind producerea de 
energie electrică din surse regenerabile de 
energie permite construirea de instalații 
de generare a energiei în situri naturale și 
că articolul 17 din Decretul din luna 
august 2011 privind obligațiile și 
organizarea emis de Ministerul Mediului 
și de Dezvoltare Urbană permite unui 
organism nou creat să revizuiască și, 
eventual, să reclasifice siturile naturale;

Or. en
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Amendamentul 297
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită Turciei, în conformitate cu 
consensul tot mai larg la nivel mondial și 
cu principiile dreptului internațional, să 
recunoască actele sale anterioare de 
genocid împotriva armenilor, grecilor 
pontici și arameilor (siriacilor);

Or. en

Amendamentul 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită guvernul turc să ia pe deplin în 
considerare sustenabilitatea și 
consecințele de mediu ale proiectelor sale 
de construire a unei centrale nucleare în 
sudul Turciei (Akkuyu), care amenință 
zona învecinată; subliniază necesitatea de 
a conserva patrimoniul natural, cultural 
și arheologic în deplină conformitate cu 
standardele europene;

Or. en

Amendamentul 299
Julie Girling

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

24b. salută înființarea Direcției 14 în 
cadrul Ministerului Justiției, în 
februarie 2011, care să se ocupe de 
recursurile și cauzele legate de mediu și 
energie, ca măsură pozitivă în încercarea 
de a reduce numărul cauzelor 
nesoluționate din sistemul judiciar;

Or. en

Amendamentul 300
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în 
curs privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului 
General al Organizației Națiunilor Unite; 
subliniază că o soluționare echitabilă și 
viabilă a problemei cipriote este, în
prezent, urgentă și invită Turcia și toate 
părțile în cauză să acționeze fără răgaz și 
cu bunăvoință pentru încheierea unui 
acord cuprinzător; invită guvernul 
Turciei să înceapă retragerea forțelor sale 
din Cipru și să transfere Famagusta 
Organizației Națiunilor Unite în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, 
în paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluționarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării și a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

25. invită Turcia:

(a) să retragă imediat forțele de ocupare 
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turce din Cipru;
(b) să recunoască Cipru ca stat unitar 
indivizibil;
(c) să permită Ciprului să foreze în apele 
sale teritoriale pentru extragerea gazelor 
naturale;
(d) să înceapă procedura de repatriere a 
imigranților ilegali;
(e) să promită să coopereze la înființarea 
unei comisii de supraveghere a procesului 
de retrocedare a proprietăților 
expropriate;
(f) să despăgubească locuitorii indigeni 
pentru prejudiciile cauzate;

Or. nl

Amendamentul 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; salută 
angajamentul Turciei privind această 
chestiune; subliniază că o soluționare 
echitabilă și viabilă a problemei cipriote 
este, în prezent, urgentă și invită Turcia și 
toate părțile în cauză să acționeze fără 
răgaz și cu bunăvoință pentru încheierea 
unui acord cuprinzător; invită guvernul 
Turciei să înceapă retragerea forțelor sale 
din Cipru și să transfere Famagusta 
Organizației Națiunilor Unite în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
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negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 302
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul
Famagusta sub supravegherea vamală a 
UE pentru a promova un climat pozitiv 
care să ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea 
reunificării și a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote, prin respectarea 
intereselor și a preocupărilor ambelor 
comunități, este, în prezent, urgentă și 
invită Turcia, Grecia, Republica Cipru și 
reprezentanții Ciprului de Nord, precum 
și toate celelalte părți în cauză, să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
ca măsură de consolidare a încrederii,
invită guvernul Turciei să își reducă 
forțele sale din Ciprul de Nord; invită
Republica Cipru să permită schimburile 
comerciale directe în porturile și 
aeroporturile cipriote turce și solicită să ia 
măsuri urgente pentru a permite 
refacerea orașului Famagusta și a
cartierului său Varosha;

Or. en

Amendamentul 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes



AM\888692RO.doc 185/283 PE478.719v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; 
subliniază că o soluționare echitabilă și 
viabilă a problemei cipriote este, în 
prezent, urgentă și invită Turcia și toate 
părțile în cauză să acționeze fără răgaz și 
cu bunăvoință pentru încheierea unui acord 
cuprinzător; invită guvernul Turciei să 
înceapă retragerea forțelor sale din Cipru 
și să transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel,
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a 
UE pentru a promova un climat pozitiv 
care să ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea 
reunificării și a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite și invită 
Turcia să acționeze fără răgaz, cu 
bunăvoință și în condiții clare pentru 
încheierea unui acord cuprinzător, în 
conformitate cu rezoluțiile pertinente ale 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
principiile pe care se întemeiază UE; 
invită guvernul Turciei să faciliteze un 
climat adecvat pentru negocieri prin 
retragerea imediată a forțelor sale din 
Cipru și prin returnarea orașului
Famagusta locuitorilor săi de drept, în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; regretă, 
totodată, faptul că Turcia a respins 
propunerea Guvernului Republicii Cipru 
din 2010 de a deschide, printre altele,
portul Famagusta sub egida Uniunii 
Europene, lucru care ar permite 
realizarea de schimburi comerciale între 
UE și ciprioții turci prin intermediul 
acestui port;

Or. en

Amendamentul 304
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
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că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote, pe baza parametrilor 
ONU conveniți, este, în prezent, urgentă și 
invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și nu mai poate fi amânată și invită Turcia 
și toate părțile în cauză să acționeze fără 
răgaz și cu bunăvoință pentru încheierea 
unui acord cuprinzător; invită guvernul 
Turciei să înceapă retragerea forțelor sale 
din Cipru și să transfere Famagusta 
Organizației Națiunilor Unite în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
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Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil; solicită să se efectueze 
fără întârziere lucrările necesare de
restaurare a patrimoniului artistic și 
religios din Ciprul de Nord, care în 
prezent se află în stare de degradare;

Or. it

Amendamentul 306
Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia să acționeze fără răgaz și 
cu bunăvoință pentru încheierea unui acord 
cuprinzător; invită guvernul Turciei să 
înceapă retragerea forțelor sale din Cipru și 
să transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;
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Or. el

Amendamentul 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător;
regretă că nu s-au înregistrat progrese în 
direcția normalizării relațiilor bilaterale 
cu Republica Cipru; invită guvernul 
Turciei să înceapă imediat retragerea 
forțelor sale din Cipru și să transfere 
Famagusta Organizației Națiunilor Unite în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea 
reunificării și a permite ciprioților turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător 
bazat pe parametrii ONU de 
bicomunalitate, bizonalitate și egalitate 
politică, astfel cum se prevede în 
rezoluțiile specifice ale Consiliului de 
Securitate și astfel cum se reiterează în 
declarația comună a celor doi lideri la 
23 mai 2008; de asemenea, solicită alte 
măsuri de promovare a unui climat pozitiv 
pentru încheierea cu succes a negocierilor 
în curs în vederea reunificării, cum ar fi 
punerea pe deplin în aplicare a 
concluziilor Consiliului din 
26 aprilie 2004 de a pune capăt izolării 
ciprioților turci și de a aduce ciprioții 
turci mai aproape de UE și a unui acord 
de a ceda Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU, în paralel cu 
deschiderea de către Republica Cipru a 
portului Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a permite ciprioților 
turci să efectueze schimburi comerciale;

Or. en

Amendamentul 309
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a
UE pentru a promova un climat pozitiv 
care să ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia să acționeze fără răgaz și 
cu bunăvoință pentru încheierea unui acord 
cuprinzător, bazat pe rezoluțiile specifice 
ale Consiliului de Securitate al ONU și pe 
principiile pe care se întemeiază UE; 
invită guvernul Turciei să înceapă imediat 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; reamintește 
propunerea președintelui Republicii Cipru 
de a redeschide portul Famagusta sub 
egida UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluționarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării și a permite ambelor 
comunități să efectueze schimburi 
comerciale într-un mod legal, unanim 
acceptabil;

Or. en

Amendamentul 310
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
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și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător, 
bazat pe rezoluțiile specifice ale 
Consiliului de Securitate al ONU și pe 
principiile pe care se întemeiază UE; 
invită guvernul Turciei să înceapă
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 311
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător, 
bazat pe rezoluțiile specifice ale 
Consiliului de Securitate al ONU și pe 
principiile pe care se întemeiază UE; 
invită guvernul Turciei să înceapă
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
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Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă imediat
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;
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Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă imediat
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 314
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
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privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 
Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă, fără 
întârziere, retragerea forțelor sale din 
Cipru și să transfere Famagusta 
Organizației Națiunilor Unite în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta Organizației 
Națiunilor Unite în conformitate cu 

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs 
privind reunificarea Ciprului care se 
desfășoară sub egida Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; subliniază 
că o soluționare echitabilă și viabilă a 
problemei cipriote este, în prezent, urgentă 
și invită Turcia și toate părțile în cauză să 
acționeze fără răgaz și cu bunăvoință 
pentru încheierea unui acord cuprinzător; 
invită guvernul Turciei să înceapă 
retragerea forțelor sale din Cipru și să 
transfere Famagusta și aeroportul 
internațional din Nicosia (Ercan)
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Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Organizației Națiunilor Unite în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluționarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 316
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită instituțiile europene să ia toate 
măsurile necesare pentru a permite 
schimburile comerciale directe între UE și 
partea de nord a Ciprului, precum și 
pentru a facilita libera circulație a 
comunității cipriote turce în scopul de a 
pune capăt izolării acestei comunități, în 
conformitate cu concluziile reuniunii 
Consiliului Afaceri Generale din 
26 aprilie 2004;

Or. en

Amendamentul 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. îndeamnă Turcia să recunoască 
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toate statele membre ale Uniunii 
Europene, inclusiv Republica Cipru;

Or. nl

Amendamentul 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează Turcia să-și intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

26. consideră că este esențial ca Turcia să-
și intensifice sprijinul acordat Comisiei 
pentru persoane dispărute din Cipru;

Or. it

Amendamentul 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează Turcia să-și intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

26. încurajează Turcia să sprijine pe deplin
Comisia pentru persoane dispărute din 
Cipru;

Or. nl

Amendamentul 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează Turcia să-și intensifice 26. încurajează Turcia să-și intensifice 
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sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru, în special prin 
facilitatea accesului acesteia la zonele și 
arhivele militare și să ia toate măsurile 
necesare, în conformitate cu constatările 
Curții Europene a Drepturilor Omului 
(CEDO), în ceea ce privește problema 
umanitară a persoanelor dispărute;

Or. en

Amendamentul 321
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează Turcia să-și intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

26. încurajează Turcia să-și intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru; invită toate părțile să 
își intensifice în continuare eforturile 
pentru a sprijini activitatea acestei 
comisii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează Turcia să-și intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

26. încurajează Turcia să-și intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru; invită toate părțile să 
intensifice în continuare eforturile pentru 
a sprijini activitatea acestei comisii;

Or. en
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Amendamentul 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Turcia să renunțe la o nouă 
colonizare a insulei cu cetățeni turci, 
deoarece acest lucru ar continua să 
modifice echilibrul demografic și să 
reducă loialitatea cetățenilor săi de pe 
insulă față de un viitor stat comun bazat 
pe un trecut comun;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Turcia să renunțe la o nouă 
colonizare ilegală a insulei cu cetățeni 
turci, deoarece acest lucru ar continua să 
modifice balanța demografică și să reducă 
loialitatea cetățenilor săi de pe insulă față 
de un viitor stat comun bazat pe un trecut 
comun; invită Turcia să abordeze acest 
aspect al stabilirii ilegale a cetățenilor 
turci pe insulă, în conformitate cu 
Convenția de la Geneva, cu principiile 
dreptului internațional și cu rezoluțiile 
specifice ale Consiliului Europei;

Or. en
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Amendamentul 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. condamnă cu fermitate profanarea 
bisericilor, distrugerea cimitirelor din 
Ciprul de Nord și îndeamnă Turcia să 
reconstruiască aceste situri;

Or. en

Amendamentul 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează Turcia să-și intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

26. încurajează Turcia să sprijine pe deplin
Comisia pentru persoane dispărute din 
Cipru;

Or. nl

Amendamentul 327
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. condamnă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție 
la problema cipriotă; reamintește că 
Uniunea Europeană este întemeiată pe 

27. subliniază că finalizarea cu succes a 
procesului de soluționare globală a 
problemei cipriote, derulat de ONU, ar 
permite noului stat federat, care ar lua 
ființă pe insulă, să își asume Președinția
Consiliului European din a doua jumătate 
a anului 2012; în acest context, 
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principii de cooperare sinceră și 
solidaritate reciprocă între toate statele 
sale membre și că, în calitate de țară 
candidată, Turcia trebuie să se angajeze 
să întrețină relații armonioase cu 
Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind 
Uniunea Europeană;

reamintește că Turcia și-a exprimat deja 
disponibilitatea de a stabili relații cu noul 
stat care ar rezulta în urma procesului de 
soluționare globală;

Or. en

Amendamentul 328
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

27. consideră inacceptabile declarațiile 
Turciei potrivit cărora aceasta va îngheța 
relațiile cu Președinția Uniunii Europene în 
a doua jumătate a anului 2012 în cazul în 
care până atunci nu va fi fost găsită o 
soluție la problema cipriotă; reamintește că 
Uniunea Europeană este întemeiată pe 
principii de cooperare sinceră și solidaritate 
reciprocă între toate statele sale membre și 
că, în calitate de țară candidată, Turcia 
trebuie să se angajeze să întrețină relații 
armonioase cu Uniunea Europeană și toate 
statele sale membre; reamintește, de 
asemenea, că Președinția Consiliului 
Uniunii Europene este prevăzută în 
Tratatul privind Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

27. condamnă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 330
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 

27. critică declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
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este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

Or. de

Amendamentul 331
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

27. ia act de declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană; de asemenea, invită Comisia și 
Consiliul să înghețe relațiile cu Turcia;

Or. nl

Amendamentul 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 

27. este profund șocat de declarațiile 
Turciei potrivit cărora aceasta va îngheța 
relațiile cu Președinția Uniunii Europene în 
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jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

a doua jumătate a anului 2012 în cazul în 
care până atunci nu va fi fost găsită o 
soluție la problema cipriotă; reamintește că 
Uniunea Europeană este întemeiată pe 
principii de cooperare sinceră și solidaritate 
reciprocă între toate statele sale membre și 
că, în calitate de țară candidată, Turcia 
trebuie să se angajeze să întrețină relații 
armonioase cu Uniunea Europeană și toate 
statele sale membre; reamintește, de 
asemenea, că Președinția Consiliului 
Uniunii Europene este prevăzută în 
Tratatul privind Uniunea Europeană;

Or. de

Amendamentul 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre, în special cu Președinția 
asigurată prin rotație a acesteia; 
reamintește, de asemenea, că Președinția 
Consiliului Uniunii Europene este 
prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

Or. en
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Amendamentul 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă și consideră că o astfel 
de poziție este incompatibilă cu statutul de 
țară candidată al Turciei; reamintește că 
Uniunea Europeană este întemeiată pe 
principii de cooperare sinceră și solidaritate 
reciprocă între toate statele sale membre și 
că, în calitate de țară candidată, Turcia 
trebuie să se angajeze să întrețină relații 
armonioase cu Uniunea Europeană și toate 
statele sale membre; reamintește, de 
asemenea, că Președinția Consiliului 
Uniunii Europene este prevăzută în 
Tratatul privind Uniunea Europeană;

Or. it

Amendamentul 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 

27. regretă declarațiile Turciei potrivit 
cărora aceasta va îngheța relațiile cu 
Președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012 în cazul în care 
până atunci nu va fi fost găsită o soluție la 
problema cipriotă; reamintește că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe principii de 
cooperare sinceră și solidaritate reciprocă 
între toate statele sale membre și că, în 
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calitate de țară candidată, Turcia trebuie să 
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

calitate de țară candidată, Turcia trebuie să
se angajeze să întrețină relații armonioase 
cu Uniunea Europeană și toate statele sale 
membre; reamintește, de asemenea, că 
Președinția Consiliului Uniunii Europene 
este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană; totuși, consideră că finalizarea 
cu succes a negocierilor în curs ar 
permite stabilirea unor relații complete 
între Turcia și un nou stat partener și, 
prin urmare, îndeamnă toate părțile să 
sprijine pe deplin eforturile Secretarului 
General al ONU, astfel încât un Cipru 
unit, bicomunal, bizonal și federal să 
poată prelua Președinția Uniunii 
Europene în iulie 2012;

Or. en

Amendamentul 336
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază faptul că încheierea cu 
succes a procesului de soluționare a 
problemei cipriote, derulat de ONU, ar 
permite noului stat partener care va lua 
ființă pe insulă să își asume Președinția 
Uniunii Europene în a doua jumătate a 
anului 2012; reamintește, în acest context, 
că Turcia și-a exprimat deja 
disponibilitatea de a stabili relații cu noul 
stat partener care ar rezulta în urma 
procesului de soluționare globală;

Or. en

Amendamentul 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

28. regretă faptul că acordurile „Berlin 
Plus” pentru colaborarea UE-NATO sunt 
blocate de obiecțiile ridicate de Turcia cu 
privire la participarea cipriotă la NATO și 
de obiecțiile Ciprului cu privire la
participarea Turciei la PSAC și la Agenția 
Europeană de Apărare; invită Turcia și 
Cipru să se implice într-un dialog politic 
real pe tema măsurilor de consolidare a 
încrederii care ar conduce la securitate 
comună și să definească obiective 
strategice comune pentru Europa și 
Turcia în întreaga regiune;

Or. en

Amendamentul 338
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

28. regretă blocarea efectivă din cauza 
poziției negative a Turciei a cooperării 
strategice UE-NATO dincolo de „Berlin 
Plus”;

Or. en

Amendamentul 339
Barry Madlener
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

28. invită Turcia, având în vedere 
evoluțiile recente ale relațiilor 
internaționale, să părăsească NATO;

Or. nl

Amendamentul 340
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

28. solicită o cooperare pragmatică între 
UE și NATO dincolo de disputa dintre 
Turcia și Cipru și speră la o normalizare 
rapidă a relațiilor UE-NATO; invită 
Turcia să nu împiedice cooperarea UE-
NATO;

Or. en

Amendamentul 341
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 

28. recunoaște importanța Turciei ca 
aliat-cheie al NATO și necesitatea 
urgentă de a soluționa problema cipriotă, 
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la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

astfel încât să se elimine orice impediment 
pentru coeziunea, revitalizarea și 
cooperarea în cadrul alianței;

Or. en

Amendamentul 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
vetoul său privind cooperarea UE-NATO la 
care este asociată Ciprul;

Or. en

Amendamentul 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul;

Or. nl
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Amendamentul 344
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe 
la veto-ul său privind participarea Turciei 
la Agenția Europeană de Apărare;

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul;

Or. bg

Amendamentul 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe la 
veto-ul său privind participarea Turciei la 
Agenția Europeană de Apărare;

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
vetoul său privind cooperarea UE-NATO la 
care este asociată Ciprul și invită, în același 
timp, Republica Cipru să renunțe simultan
la vetoul său privind participarea Turciei la 
Agenția Europeană de Apărare;

Or. en

Amendamentul 346
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe la 
veto-ul său privind participarea Turciei la 
Agenția Europeană de Apărare;

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
vetoul său privind cooperarea UE-NATO la 
care este asociată Ciprul și invită, în același 
timp, Republica Cipru să renunțe la vetoul
său privind statutul de observator pentru 
Turcia în cadrul Agenției Europene de 
Apărare;

Or. en

Amendamentul 347
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
veto-ul său privind cooperarea UE-NATO 
la care este asociată Ciprul și invită, în 
același timp, Republica Cipru să renunțe la 
veto-ul său privind participarea Turciei la 
Agenția Europeană de Apărare;

28. invită Turcia să permită un dialog 
politic între UE și NATO, renunțând la 
vetoul său privind cooperarea UE-NATO la 
care este asociată Ciprul și invită, în același 
timp, Republica Cipru să renunțe la vetoul
său privind participarea Turciei la 
activitățile Agenției Europene de Apărare;

Or. en

Amendamentul 348
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
solicită realizarea unor progrese rapide în 
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regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă 
și consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

depășirea disputelor istorice privind 
drepturile teritoriale în Marea Egee;

Or. en

Amendamentul 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă 
și consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
invită parlamentul elen și pe cel turc să 
retragă moțiunile pe care le-au adoptat la 
1 iunie 1995 și, respectiv, 8 iunie 1995;

Or. en

Amendamentul 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
își exprimă îngrijorarea gravă cu privire 
la faptul că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
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împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

Or. it

Amendamentul 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și
că Turcia nu a încetat să conteste limitele 
teritoriale, maritime și ale spațiului aerian 
(și FIR) ale Greciei, astfel cum sunt 
stabilite în tratatele și convențiile 
naționale și consideră că ameliorarea 
relațiilor bilaterale dintre cele două țări ar 
trebui să ducă la retragerea acestei 
amenințări;

Or. el

Amendamentul 352
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
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consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;
solicită ferm guvernului turc să urmeze 
politici care să conserve caracterul 
bicultural al insulelor turcești Gökçeada 
(Imbros) și Bozcaada (Tenedos) și, în 
special, care să abordeze problemele cu 
care se confruntă membrii minorității 
grecești în ceea ce privește educația și 
drepturile de proprietate ale acestora;

Or. en

Amendamentul 353
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări; se 
speră ca Turcia să pună capăt încălcării 
repetate a spațiului aerian și a apelor 
teritoriale ale Greciei, precum și 
survolării teritoriilor insulelor grecești;

Or. el
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Amendamentul 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;

29. ia act de intensificarea eforturilor 
continue depuse de Turcia și Grecia în 
vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale; 
consideră, cu toate acestea, că este 
regretabil că amenințarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Națională 
împotriva Greciei nu a fost, încă, retrasă și 
consideră că ameliorarea relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări ar trebui să 
ducă la retragerea acestei amenințări;
îndeamnă guvernul turc să pună capăt 
încălcării repetate a spațiului aerian al 
Greciei și survolării teritoriilor insulelor 
grecești de către aeronavele militare 
turce;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29α. Guvernele Greciei și Turciei ar 
trebui să răspundă vechilor solicitări de a 
reduce achizițiile de arme, făcând astfel 
posibilă redirecționarea unor cheltuieli 
exorbitante efectuate în acest scop către 
numeroase obiective de natură socială, în 
ambele țări, mai ales în contextul actual 
al crizei economice internaționale care a 
ajuns la apogeu;

Or. el
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Amendamentul 356
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că amenințările de acest 
tip, precum și încălcarea repetată a apelor 
teritoriale și a spațiului aerian ale statelor 
membre, sunt incompatibile cu principiul 
relațiilor de bună vecinătate; subliniază 
că Turcia, în calitate de țară candidată, 
trebuie să își asume angajamentul 
categoric de păstrare a unor relații de 
bună vecinătate și de soluționare pașnică 
a conflictelor în conformitate cu Carta 
ONU, apelând, dacă este necesar, la 
Curtea Internațională de Justiție;

Or. en

Amendamentul 357
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29а. invită Turcia să își respecte 
angajamentele asumate în Tratatul de la 
Ankara din 18 octombrie 1925 și să 
plătească despăgubirile prevăzute în 
tratatul respectiv, precum și dobânzile 
care în mod normal ar crește în 
conformitate cu dreptul internațional, 
refugiaților bulgari din Tracia de Est și 
urmașilor acestora, ale căror proprietăți 
au fost confiscate în timpul celui de-al 
doilea război balcanic din 1913; consideră 
că respectarea angajamentelor asumate 
de către Turcia ar constitui un semn 
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major de progres;

Or. bg

Amendamentul 358
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără 
întârziere această convenție; reamintește 
deplina legitimitate a zonei economice 
exclusive a Republicii Cipru, în 
conformitate cu CNUDM;

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; recunoaște faptul că soluțiile 
la anumite conflicte teritoriale se pot baza 
pe restricții voluntare și pe compromisuri 
negociate în spiritul încrederii reciproce, 
iar acest lucru ar permite aderarea 
timpurie a Turciei la CNUDM;

Or. en

Amendamentul 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, în conformitate cu 

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește dreptul 
suveran al Republicii Cipru de a explora și 
exploata resursele naturale din zona sa 
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CNUDM; economică exclusivă, în conformitate cu
acquis-ul comunitar și cu dreptul 
internațional, inclusiv cu CNUDM; își 
exprimă adânca preocupare cu privire la 
amenințările publice turce la adresa 
Republicii Cipru și îndeamnă Turcia să 
evite utilizarea oricăror tipuri de 
amenințări, să nu dea naștere la 
divergențe și să se abțină de la încălcarea 
drepturilor suverane ale Republicii Cipru 
în apele teritoriale, în zona economică 
exclusivă și în spațiul aerian ale acesteia;

Or. en

Amendamentul 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM;

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește drepturile 
suverane ale Republicii Cipru de a explora 
și exploata resursele naturale din zona sa 
economică exclusivă, în conformitate cu
acquis-ul comunitar și cu dreptul 
internațional, inclusiv cu CNUDM; își 
exprimă adânca preocupare cu privire la 
amenințările publice turce recente la 
adresa Republicii Cipru și îndeamnă 
Turcia să evite utilizarea oricăror tipuri 
de amenințări și motive care să dea 
naștere la divergențe și să se abțină de la 
încălcarea drepturilor suverane ale 
Republicii Cipru în apele teritoriale, în 
zona economică exclusivă și în spațiul 
aerian ale acesteia;
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Or. en

Amendamentul 361
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM;

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește drepturile 
suverane ale Republicii Cipru de a explora 
și exploata resursele naturale din zona sa 
economică exclusivă, în conformitate cu
acquis-ul comunitar și cu dreptul 
internațional, inclusiv cu CNUDM; își 
exprimă adânca preocupare cu privire la 
amenințările publice turce recente la 
adresa Republicii Cipru și îndeamnă 
Turcia să evite utilizarea oricăror tipuri 
de amenințări și motive care să dea 
naștere la divergențe și să se abțină de la 
încălcarea drepturilor suverane ale 
Republicii Cipru în apele teritoriale, în 
zona economică exclusivă și în spațiul 
aerian ale acesteia;

Or. en

Amendamentul 362
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că Convenția Națiunilor 30. subliniază că Convenția Națiunilor 
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Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM;

Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; subliniază deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM;

Or. en

Amendamentul 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM;

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM și subliniază drepturile suverane 
ale tuturor statelor membre ale UE, în 
conformitate cu dreptul internațional; își 
exprimă adânca preocupare cu privire la 
amenințările publice turce recente la 
adresa Republicii Cipru și îndeamnă 
Turcia să evite utilizarea oricăror tipuri 
de amenințări și motive care să dea 
naștere la divergențe și să se abțină de la 
încălcarea drepturilor suverane ale 
Republicii Cipru în apele teritoriale, în 
zona economică exclusivă și în spațiul 
aerian ale acesteia;

Or. en
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Amendamentul 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM;

30. subliniază că Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (CNUDM) a 
fost semnată de UE, de cele 27 de state 
membre și de toate celelalte țări candidate 
și că aceasta face parte din acquis-ul 
comunitar; invită, prin urmare, guvernul 
turc să semneze și să ratifice fără întârziere 
această convenție; reamintește deplina 
legitimitate a zonei economice exclusive a 
Republicii Cipru, în conformitate cu 
CNUDM și dreptul celorlalte țări din 
această zonă de a-și stabili propriile zone 
economice exclusive în conformitate cu 
această convenție;

Or. el

Amendamentul 365
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei;

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și îndeamnă Turcia să 
redeschidă frontiera, care a rămas închisă 
în mod nejustificat din 1993;

Or. en
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Amendamentul 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază importanța unor relații 
stabile și de cooperare între Turcia și Irak 
și îndeamnă, prin urmare, Turcia să 
respecte pe deplin integritatea teritorială a 
Irakului și să înceteze operațiunile 
militare pe teritoriul irakian; reamintește 
amenințările militare recente la adresa 
păcii și stabilității în întreaga regiune; 
îndeamnă Turcia să examineze pe deplin 
impactul Proiectului pentru Anatolia de 
Sud-Est (GAP) asupra relațiilor sale cu 
țările vecine și asupra peisajului și 
patrimoniului cultural preponderent unic 
din provinciile afectate;

Or. en

Amendamentul 367
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei;

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze și să depună eforturi mai mari 
pentru normalizarea relațiilor dintre ele 
prin ratificarea, fără condiții prealabile, a 
protocoalelor și prin deschiderea frontierei 
lor comune; în plus, reamintește ambelor 
țări că păstrarea unor relații de bună 
vecinătate este în interesul comun al 
ambelor țări și că acestea sunt esențiale 
pentru stabilirea păcii, securității și 
stabilității în întreaga regiune;
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Or. en

Amendamentul 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul
31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei;

31. îndeamnă Turcia să procedeze la 
normalizarea relațiilor sale cu Armenia
prin ratificarea, fără condiții prealabile, a 
protocoalelor și prin deschiderea frontierei;

Or. el

Amendamentul 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei;

31. îndeamnă Turcia să procedeze la 
normalizarea relațiilor sale cu Armenia
prin ratificarea, fără condiții prealabile, a 
protocoalelor și prin deschiderea frontierei;

Or. de

Amendamentul 370
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții 
prealabile, a protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei;

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei;

Or. en

Amendamentul 371
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei;

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor semnate la 
10 octombrie 2009 în Elveția și invită 
Turcia să deschidă frontiera;

Or. en

Amendamentul 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei;

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei; reamintește că, în Rezoluția A2-
33/87, Parlamentul, singura instituție a 
UE aleasă prin vot universal, a stabilit că 
recunoașterea genocidului împotriva 
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poporului armean este o condiție 
prealabilă aderării Turciei la UE;

Or. it

Amendamentul 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei;

31. îndeamnă Turcia și Armenia să 
procedeze la normalizarea relațiilor dintre 
ele prin ratificarea, fără condiții prealabile, 
a protocoalelor și prin deschiderea 
frontierei; de asemenea, le îndeamnă să 
lanseze efectuarea de către istorici 
renumiți a unui studiu pentru a se stabili 
în mod obiectiv numărul de armeni uciși 
în 1915, iar, în acest context, consideră 
inutilă legea franceză care incriminează 
negarea acestor crime ca genocid;

Or. en

Amendamentul 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că Turcia este un partener 
important al UE în regiunea Mării Negre, 
care are o importanță strategică pentru 
UE; invită Turcia să sprijine și să 
contribuie în mod activ la punerea în 
aplicare a politicilor și a programelor UE 
în această regiune;

Or. en
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Amendamentul 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că afluxul continuu de 
cetățeni turci în zonă, care nu este 
controlat în mod eficient de autoritățile 
Republicii Cipru, modifică în mod ilegal 
demografia insulei, amenință identitatea 
ciprioților turci, încalcă dreptul UE, iar o 
soluție la această problemă trebuie găsită 
în conformitate cu Convenția de la 
Geneva;

Or. en

Amendamentul 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. îndeamnă atât Turcia, cât și Armenia 
să ratifice protocoalele, să deschidă 
granița și să înceapă examinarea 
științifică a dosarelor și a arhivelor 
istorice și invită statele membre să se 
abțină de la adoptarea unei legislații în 
materie penală pe baza unor evenimente 
istorice controversate;

Or. en

Amendamentul 377
Dimitar Stoyanov
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Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31а. invită Turcia să recunoască 
genocidul armean din perioada 1894-
1915 și genocidul împotriva poporului 
bulgar din perioada de ocupație 1396-
1913; 

Or. bg

Amendamentul 378
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. salută eforturile autorităților turce de 
a elimina imigrația ilegală la granița cu 
UE și cu statele membre ale acesteia; 
totodată își exprimă îngrijorarea cu 
privire la numărul mare de imigranți 
ilegali înecați în râul Maritsa pe malul 
turc al graniței cu Bulgaria în 2011 și 
solicită realizarea unei anchete și punerea 
în aplicare a măsurilor de prevenire;

Or. en

Amendamentul 379
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 

32. este îngrijorat de situația care 
împiedică Turcia să își îndeplinească
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
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statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin 
în aplicare protocolul, fără întârziere;

în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest lucru continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și îndeamnă guvernele Greciei, al 
Republicii Cipru și al Turciei să ia toate 
măsurile necesare pentru a elimina 
obstacolele care ar împiedica realizarea 
de progrese în această privință; 

Or. en

Amendamentul 380
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia;  
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia;  
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere; invită 
statele membre ale UE să respecte 
obligațiile care decurg din Acordul de 
asociere CE-Turcia, care acordă, de 
asemenea, cetățenilor turci dreptul la 
libera circulație, care a fost confirmat și 
prin hotărârea CJUE în cauza Soysal;

Or. en

Amendamentul 381
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;
reamintește că recunoașterea tuturor 
statelor membre este un element necesar 
al procesului de aderare; în consecință, se 
sugerează Turciei să își normalizeze fără 
întârziere relațiile cu toate statele membre 
ale UE inclusiv prin renunțarea la vetoul 
său privind aderarea unor state membre 
ale UE la mai multe organizații 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;

32. regretă cu fermitate refuzul Turciei de 
a-și îndeplini obligația de a pune în 
aplicare pe deplin și în mod 
nediscriminatoriu, față de toate statele 
membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; reamintește că acest 
refuz trebuie să aibă un impact grav
asupra procesului de negocieri și invită 
guvernul turc să pună pe deplin în aplicare 
protocolul, fără întârziere;

Or. nl



AM\888692RO.doc 229/283 PE478.719v01-00

RO

Amendamentul 383
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reamintește că acest refuz va continua să 
blocheze procesul de negocieri și invită 
guvernul turc să pună pe deplin în aplicare 
protocolul, fără întârziere;

Or. de

Amendamentul 384
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia;  
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia;  
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;
reamintește că recunoașterea tuturor 
statelor membre este un element necesar 
al procesului de aderare; se sugerează 
Turciei să își normalizeze relațiile cu toate 
statele membre ale UE cât mai curând 
posibil, inclusiv prin renunțarea la vetoul 
său privind aderarea unor state membre 
ale UE la mai multe organizații 
internaționale;
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Or. en

Amendamentul 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia;  
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere;

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini 
obligația de a pune în aplicare pe deplin și 
în mod nediscriminatoriu, față de toate 
statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia;  
reamintește că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
și invită guvernul turc să pună pe deplin în 
aplicare protocolul, fără întârziere; ia act 
de faptul că concluziile Consiliului UE 
din 26 aprilie 2004 privind Cipru nu au 
fost încă aplicate; prin urmare, invită 
Consiliul UE să aprobe propunerea 
Comisiei în acest sens;

Or. en

Amendamentul 386
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că există o diferență între 
interpretarea Comisiei Europene și cea a 
Turciei în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Protocolului adițional la 
Acordul de asociere CE-Turcia;

Or. en
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Amendamentul 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită din nou guvernului turc să 
nu mai facă apel la exprimarea 
cetățenilor europeni de origine turcă, 
întrucât aceste mesaje ar avea un impact 
negativ asupra integrării acestora în 
diferite state membre;

Or. en

Amendamentul 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reiterează condamnarea sa categorică 
a actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele
membre ale UE ca, în strânsă colaborare 
cu Coordonatorul UE pentru lupta 
împotriva terorismului și Europol și cu 
respectarea drepturilor omului, a 
libertăților fundamentale și a dreptului 
internațional, să-și intensifice cooperarea 
cu Turcia în combaterea terorismului și a 
crimei organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau 

33. consideră că problema kurdă poate fi 
abordată doar ca problemă politică care 
necesită răspunsuri politice, eforturi 
deosebite de reconciliere și voința de a se 
implica într-un proces de negociere 
dificil; solicită statelor membre și 
Consiliului să joace un rol constructiv în 
soluționarea problemei kurde și să 
încurajeze guvernul turc să abordeze 
neprecupețit nevoile de negociere și să 
ofere sprijin în procesul de mediere dacă 
este necesar;
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procedurale;

Or. en

Amendamentul 389
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau 
procedurale;

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; subliniază că 
terorismul PKK și violența constituie cel 
mai important obstacol pentru crearea 
terenului politic necesar în vederea 
soluționării pașnice a problemei kurde; 
invită guvernul turc să asigure securitatea 
regiunii împotriva forțelor armate ilegale 
și să creeze un spațiu de pace în care 
persoanele politice de origine kurdă să 
poată realiza o dezbatere liberă și 
pluralistă; invită statele membre ale UE ca, 
în strânsă colaborare cu Coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului și 
Europol și cu respectarea drepturilor 
omului, a libertăților fundamentale și a 
dreptului internațional, să-și intensifice 
cooperarea cu Turcia în combaterea 
terorismului și a crimei organizate ca sursă 
de finanțare a terorismului; invită Comisia 
și statele membre să faciliteze un dialog 
informativ și un schimb de informații 
adecvat cu Turcia cu privire la cererile de 
extrădare transmise de aceasta, cărora nu li 
se poate da curs din motive juridice sau 
procedurale;

Or. en
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Amendamentul 390
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și  exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau 
procedurale;

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și  exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate și a traficului de droguri ca 
sursă de finanțare a terorismului; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze un 
dialog informativ și un schimb de 
informații adecvat cu Turcia cu privire la 
cererile de extrădare transmise de aceasta, 
cărora nu li se poate da curs din motive 
juridice sau procedurale;

Or. en

Amendamentul 391
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
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membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau 
procedurale;

membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau 
procedurale; invită Turcia să evite orice 
contact direct sau indirect cu mișcarea 
Fethullah Gülen;

Or. nl

Amendamentul 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și  exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și  exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
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transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau 
procedurale;

transmise de aceasta, cu condiția ca 
acestea să se refere mai degrabă la
acuzații reale și credibile privind 
infracțiunile de terorism, decât la o 
încercare de a constrânge și de a reduce 
la tăcere activitatea, reprezentarea și
opoziția politică legală;

Or. en

Amendamentul 393
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și  exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau 
procedurale;

33. reiterează condamnarea sa categorică a 
actelor de violență continue, cu caracter 
terorist, comise de către PKK, organizație 
care figurează pe lista organizațiilor 
teroriste a UE și  exprimă deplina sa 
solidaritate cu Turcia; invită statele 
membre ale UE ca, în strânsă colaborare cu 
Coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului și Europol și cu respectarea 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a dreptului internațional, 
să-și intensifice cooperarea cu Turcia în 
combaterea terorismului și a crimei 
organizate ca sursă de finanțare a 
terorismului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze un dialog informativ 
și un schimb de informații adecvat cu 
Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate 
da curs din motive juridice sau procedurale 
și solicită Turciei să ofere cazuri bine 
argumentate;

Or. en
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Amendamentul 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. regretă faptul că se face abuz de 
Codul penal și că se utilizează greșit 
legislația împotriva terorismului pentru a 
hărțui, aresta și acuza comentatori, 
politicieni, activiști și protestatari kurzi 
pașnici, inclusiv copii; invită guvernul 
turc să respecte dreptul de a face 
observații publice, de a desfășura o 
activitate politică și de a face proteste 
pașnice în mod legitim și să abroge 
legislația, cum ar fi articolele 220/6 și 
220/7 din Codul penal turc și articolul 2/2 
din Legea împotriva terorismului;

Or. en

Amendamentul 395
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
îngrădirea exercitării libertății de 
exprimare cauzată de interpretarea 
restrictivă a legislației împotriva 
terorismului, în special de definiția largă 
a terorismului din Legea împotriva 
terorismului și invită Turcia să 
revizuiască această lege;

Or. en
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Amendamentul 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. condamnă din nou cu fermitate 
continuarea violenței în ceea ce privește 
problema kurdă; invită Comisia și statele 
membre, în conformitate cu dreptul 
comunitar, cu criteriile de la Copenhaga 
și, în special, cu drepturile și libertățile 
fundamentale și cu dreptul internațional, 
să îndemne guvernul turc să revizuiască 
legislația națională împotriva 
terorismului, precum și dreptul penal 
național; invită statele membre să elimine 
PKK de pe lista europeană a 
organizațiilor teroriste1, deoarece prin 
prezența acesteia pe lista respectivă unii 
membri ai comunității kurde sunt tratați 
ca teroriști în anumite state membre;

Or. fr

Amendamentul 397
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. ia act cu profundă îngrijorare de 
faptul că legislația împotriva terorismului 
cunoaște în continuare o aplicare prea 
largă și că verdictele se bazează deseori pe 
o mărturie secretă, care nu este pusă la 
dispoziția avocaților apărării, în special în 
cazul urmăririi penale a persoanelor 
suspectate a fi membre ale Uniunii 

                                               
1 Deciziile 2002/460/CE și 2002/334/CE ale Consiliului; Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (Cameră 
a șaptea) din 3 aprilie 2008, PKK/Consiliu (cauza T-229/02).



PE478.719v01-00 238/283 AM\888692RO.doc

RO

Comunităților din Kurdistan (KCK); 
invită guvernul turc să alinieze definiția 
terorismului cu standardele și normele 
internaționale, în special cu principiul 
legalității și al certitudinii juridice și să 
efectueze rapid o reexaminare a 
urmăririlor penale realizate în temeiul 
acestei legislații pentru a se asigura că 
libertatea de exprimare legitimă nu este 
incriminată;

Or. en

Amendamentul 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. în acest context, consideră că 
tragedia de la Uludere, în care au fost 
implicate 35 de victime nevinovate, este 
un exemplu de „accident” și o consecință 
a combaterii terorismului doar cu ajutorul 
forțelor de securitate; solicită guvernului 
turc să își ceară scuze și să compenseze 
familiile victimelor de la Uludere și să 
informeze publicul cu privire la anchetele 
în curs;

Or. en

Amendamentul 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura eliminat
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țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților 
și reprezentanților societății civile; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând implementarea codului 
vizelor, armonizarea și simplificarea 
condițiilor de obținere a vizelor și 
înființarea de noi centre de eliberare 
simplificată a vizelor în Turcia; îndeamnă 
Turcia să semneze și să implementeze 
fără întârziere Acordul de readmisie UE-
Turcia și să garanteze că, până la intrarea 
în vigoare a acestui acord, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și 
Turcia în domeniul gestionării migrației 
și al controlului la frontieră, printre 
altele, ținând seama de procentul 
însemnat de imigranți ilegali care intră pe 
teritoriul UE prin Turcia; consideră că, 
imediat ce Acordul de readmisie intră în 
vigoare, Consiliul ar trebui să însărcineze 
Comisia să lanseze dialogul în materie de 
vize și să elaboreze foaia de parcurs;

Or. en

Amendamentul 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților 
și reprezentanților societății civile; 

34. îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că,
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
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sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând implementarea codului 
vizelor, armonizarea și simplificarea 
condițiilor de obținere a vizelor și 
înființarea de noi centre de eliberare 
simplificată a vizelor în Turcia; îndeamnă 
Turcia să semneze și să implementeze fără 
întârziere Acordul de readmisie UE-Turcia 
și să garanteze că, până la intrarea în 
vigoare a acestui acord, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia;

Or. nl

Amendamentul 401
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților 
și reprezentanților societății civile; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând implementarea codului 
vizelor, armonizarea și simplificarea 
condițiilor de obținere a vizelor și 
înființarea de noi centre de eliberare 
simplificată a vizelor în Turcia; îndeamnă 

34. îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia;
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Turcia să semneze și să implementeze fără 
întârziere Acordul de readmisie UE-Turcia 
și să garanteze că, până la intrarea în 
vigoare a acestui acord, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Or. nl

Amendamentul 402
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri,
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de afaceri 
și al cadrelor universitare turce; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
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în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Or. en

Amendamentul 403
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 

34. este îngrijorat de faptul că Turcia 
rămâne singura țară candidată care nu 
beneficiază de liberalizarea regimului 
vizelor; subliniază necesitatea facilitării 
accesului către Uniunea Europeană a 
oamenilor de afaceri, cadrelor universitare, 
studenților și reprezentanților societății 
civile; sprijină eforturile Comisiei și ale 
statelor membre vizând implementarea 
codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
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să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Or. en

Amendamentul 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui 
acord, acordurile bilaterale existente sunt 
puse pe deplin în aplicare; subliniază 
importanța intensificării cooperării dintre 
UE și Turcia în domeniul gestionării 
migrației și al controlului la frontieră, 
printre altele, ținând seama de procentul 
însemnat de imigranți ilegali care intră pe 
teritoriul UE prin Turcia; consideră că, 
imediat ce Acordul de readmisie intră în 
vigoare, Consiliul ar trebui să însărcineze 
Comisia să lanseze dialogul în materie de 
vize și să elaboreze foaia de parcurs;

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; solicită Consiliului să însărcineze 
Comisia să lanseze dialogul în materie de 
vize și să elaboreze foaia de parcurs pentru 
liberalizarea vizelor; ia act de încheierea 
negocierilor UE-Turcia privind Acordul 
de readmisie UE-Turcia și de concluziile 
Consiliului JAI din 25 februarie 2011; 
invită atât Turcia, cât și UE să își respecte 
pe deplin obligațiile care le revin în acest 
sens, în conformitate cu legislația 
internațională privind drepturile omului, 
în special cu principiul nereturnării;

Or. en
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Amendamentul 405
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui 
acord, acordurile bilaterale existente sunt 
puse pe deplin în aplicare; subliniază 
importanța intensificării cooperării dintre 
UE și Turcia în domeniul gestionării 
migrației și al controlului la frontieră, 
printre altele, ținând seama de procentul 
însemnat de imigranți ilegali care intră pe 
teritoriul UE prin Turcia; consideră că, 
imediat ce Acordul de readmisie intră în 
vigoare, Consiliul ar trebui să însărcineze 
Comisia să lanseze dialogul în materie de 
vize și să elaboreze foaia de parcurs;

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; subliniază, totuși, că semnarea și 
punerea în aplicare, fără întârziere, a 
Acordului de readmisie UE-Turcia de 
către guvernul turc este o condiție 
esențială pentru facilitarea obținerii 
vizelor; subliniază importanța intensificării 
cooperării dintre UE și Turcia în domeniul 
gestionării migrației și al controlului la 
frontieră, printre altele, ținând seama de 
procentul însemnat de imigranți ilegali care 
intră pe teritoriul UE prin Turcia;

Or. de

Amendamentul 406
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; consideră că dispozițiile 
Acordului de readmisie UE-Turcia nu 
trebuie să reducă standardele deja 
stabilite în cadrul acordurilor bilaterale 
existente; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs pentru 
liberalizarea vizelor;

Or. en

Amendamentul 407
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și 
Turcia în domeniul gestionării migrației 
și al controlului la frontieră, printre 
altele, ținând seama de procentul
însemnat de imigranți ilegali care intră pe 
teritoriul UE prin Turcia; consideră că, 
imediat ce Acordul de readmisie intră în 
vigoare, Consiliul ar trebui să însărcineze 
Comisia să lanseze dialogul în materie de 
vize și să elaboreze foaia de parcurs;

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
procentului însemnat de imigranți ilegali 
care intră pe teritoriul UE prin Turcia; 
consideră că, imediat ce Acordul de 
readmisie intră în vigoare, Consiliul ar 
trebui să însărcineze Comisia să lanseze 
dialogul în materie de vize și să elaboreze 
foaia de parcurs;

Or. bg

Amendamentul 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
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Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; reamintește că, pentru 
perioada 2011-2013, Turciei i se va aloca 
suma totală de 539 de milioane de euro 
pentru programele de cooperare 
transfrontalieră prin intermediul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Or. en

Amendamentul 409
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
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cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că politica 
guvernului turc privind eliberarea vizelor 
pentru cetățenii din țările terțe ar trebui 
să fie aliniată tot mai mult cu politica 
aplicată de UE; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Or. es

Amendamentul 410
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
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vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației, al luptei 
împotriva traficului de persoane și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs pentru 
liberalizarea vizelor;

Or. en

Amendamentul 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
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implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia și prin partea ocupată a 
Ciprului; consideră că, imediat ce Acordul 
de readmisie intră în vigoare, Consiliul ar 
trebui să însărcineze Comisia să lanseze 
dialogul în materie de vize și să elaboreze 
foaia de parcurs;

Or. en

Amendamentul 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
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în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, simultan cu
intrarea în vigoare a Acordului de 
readmisie, Consiliul ar trebui să 
însărcineze Comisia să lanseze dialogul în 
materie de vize și să elaboreze foaia de 
parcurs privind liberalizarea vizelor;

Or. en

Amendamentul 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Bușoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 34

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
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Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs pentru 
liberalizarea vizelor;

Or. en

Amendamentul 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs pentru 
liberalizarea vizelor;
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Or. en

Amendamentul 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs pentru 
liberalizarea vizelor;

Or. en

Amendamentul 416
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

34. ia act de faptul că Turcia este singura 
țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs pentru 
liberalizarea vizelor;

Or. en

Amendamentul 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de faptul că Turcia este singura 34. regretă că Turcia este singura țară 
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țară candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze foaia de parcurs;

candidată care nu beneficiază de 
liberalizarea regimului vizelor; subliniază 
necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană a oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile; sprijină 
eforturile Comisiei și ale statelor membre 
vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să 
implementeze fără întârziere Acordul de 
readmisie UE-Turcia și să garanteze că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; subliniază importanța 
intensificării cooperării dintre UE și Turcia 
în domeniul gestionării migrației și al 
controlului la frontieră, printre altele, 
ținând seama de procentul însemnat de 
imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE 
prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, 
Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia 
să lanseze dialogul în materie de vize și să 
elaboreze imediat foaia de parcurs;

Or. en

Amendamentul 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. constată că acordarea finanțării 
pentru Turcia în temeiul Instrumentului 
de asistență pentru preaderare ar trebui 
să fie corelată cu înregistrarea de 
progrese concrete de către Turcia în 
combaterea imigrației ilegale în UE și în 
asigurarea securității frontierei sale cu 
Grecia și Bulgaria;
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Or. de

Amendamentul 419
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. salută progresele înregistrate de 
Turcia în domeniul surselor regenerabile 
de energie și sprijină eforturile viitoare 
pentru a spori utilizarea surselor 
regenerabile de energie în toate 
sectoarele;

Or. en

Amendamentul 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
acordurile bilaterale dintre Turcia și țările 
sale vecine – printre altele Pakistan, 
Sudan, Iran, Siria, Libia și fostele 
republici sovietice din Asia Centrală –
privind eliminarea obligativității vizelor 
turistice, având în vedere că cetățenii 
acestor țări care intră legal în Turcia ar 
putea deveni potențiali imigranți ilegali 
către teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 421
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. regretă întârzierea prezentării în fața 
Marii Adunări Naționale a legislației 
privind protecția drepturilor refugiaților și 
ale solicitanților de azil; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la rapoartele 
constante privind persoanele expulzate în 
țările în care ar putea fi supuse torturii 
sau altor încălcări ale drepturilor omului, 
în urma negării arbitrare a accesului la 
procedura de azil;

Or. en

Amendamentul 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

34a. este îngrijorat cu privire la 
continuarea refuzului arbitrar de a 
acorda accesul la procedurile de azil și 
practica returnării refugiaților, a 
solicitanților de azil și a persoanelor care 
ar avea nevoie de protecție; îndeamnă 
guvernul să armonizeze reglementările 
privind arestarea, considerate a fi ilegale 
de CEDO în cauza Abdolkhani și 
Karimina/ Turcia, cu standardele 
internaționale; invită Marea Adunare 
Națională a Turciei să adopte o lege 
cuprinzătoare în conformitate cu 
standardele internaționale privind 
protecția și primirea în vederea apărării 
drepturilor tuturor refugiaților și 
solicitanților de azil și ale altor persoane 
care pot avea nevoie de protecție, în mod 
nediscriminatoriu, în jurisdicția Turciei;



PE478.719v01-00 258/283 AM\888692RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 34b (nou)

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

34b. este profund îngrijorat cu privire la 
încălcarea repetată a drepturilor omului 
în rândul refugiaților, al solicitanților de 
azil și al migranților de ambele părți ale 
frontierei greco-turce, pe uscat și pe mare, 
unde acționează și forțele FRONTEX; 
consideră că proiectul autorităților elene 
de a construi un zid de 12,5 km la 
frontiera cu Turcia este o măsură 
necorespunzătoare pentru a soluționa 
problema fluxului migratoriu;

Or. en

Amendamentul 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE 
pentru resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 

eliminat
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inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta 
din urmă, ar trebui să fie lansată o fază 
de analiză cu privire la valoarea 
deschiderii negocierilor asupra 
capitolului 15 privind energia, în scopul 
promovării dialogului strategic UE-
Turcia în materie de energie;

Or. nl

Amendamentul 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în
vecinătatea strategică a Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la valoarea deschiderii 
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și 
vecinătatea sa geografică cu țările bogate 
în petrol din Orientul Mijlociu; subliniază 
importanța strategică a realizării
gazoductului Nabucco și al altor 
gazoducte, precum viitorul coridor de 
tranzit al gazului ITGI (Interconectorul 
Turcia-Grecia-Italia) pentru securitatea 
energetică a Uniunii Europene; consideră 
că, ținând seama de rolul și potențialul 
strategic al Turciei, inclusiv în ceea ce 
privește investițiile din UE și cooperarea 
ulterioară cu aceasta din urmă, luând în 
considerare în mod corespunzător 
conținutul punctului 30 din prezentul 
raport, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la valoarea deschiderii 
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

Or. en
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Amendamentul 426
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la valoarea deschiderii 
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco planificat și al altor gazoducte, 
precum viitorul coridor de tranzit al 
gazului ITGI (Interconectorul Turcia-
Grecia-Italia) pentru securitatea energetică 
a Uniunii Europene; îndeamnă Turcia și 
Azerbaidjan să pună capăt politicii de 
izolare a Armeniei prin excluderea 
sistematică a acesteia din proiectele care 
au ca scop asigurarea securității 
energetice a UE; consideră că, ținând 
seama de rolul și potențialul strategic al 
Turciei, inclusiv în ceea ce privește 
investițiile din UE și cooperarea ulterioară 
cu aceasta din urmă, ar trebui să fie lansată 
o fază de analiză cu privire la valoarea 
deschiderii negocierilor asupra capitolului 
15 privind energia, în scopul promovării 
dialogului strategic UE-Turcia în materie 
de energie;

Or. en

Amendamentul 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la valoarea deschiderii 
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; subliniază potențialul Turciei 
în ceea ce privește sursele regenerabile de 
energie, resurse solare, eoliene și 
geotermale semnificative și posibilitatea 
ca UE să importe electricitate provenită 
din surse regenerabile de energie din 
Turcia prin linii de transport direct de 
energie de înaltă tensiune pe distanțe 
lungi, contribuind astfel nu numai la 
securitatea noastră energetică, ci și la 
obiectivele noastre în materie de energie 
din surse regenerabile; consideră că, 
ținând seama de rolul și potențialul 
strategic al Turciei, inclusiv în ceea ce 
privește investițiile din UE și cooperarea 
ulterioară cu aceasta din urmă, ar trebui să 
fie lansată o fază de analiză cu privire la 
valoarea deschiderii negocierilor asupra 
capitolului 15 privind energia, în scopul 
promovării dialogului strategic UE-Turcia 
în materie de energie;

Or. en

Amendamentul 428
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta 
din urmă, ar trebui să fie lansată o fază 
de analiză cu privire la valoarea 
deschiderii negocierilor asupra 
capitolului 15 privind energia, în scopul 
promovării dialogului strategic UE-
Turcia în materie de energie;

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene;

Or. de

Amendamentul 429
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie principala țară de tranzit pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea Irakului și piața petrolului brut 
în dezvoltare a acestuia; subliniază rolul 
strategic al gazoductului Nabucco și al 
altor gazoducte, precum viitorul coridor de 
tranzit al gazului ITGI (Interconectorul 
Turcia-Grecia-Italia) pentru securitatea 
energetică europeană; consideră că, ținând 



AM\888692RO.doc 263/283 PE478.719v01-00

RO

Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la deschiderea 
negocierilor asupra capitolului 15 privind
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

seama de rolul și potențialul strategic al 
Turciei, inclusiv în ceea ce privește 
investițiile europene și cooperarea, 
negocierile asupra capitolului 15 (energia)
ar trebui să fie deschise cât mai curând 
posibil;

Or. en

Amendamentul 430
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la deschiderea
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la deschiderea 
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, cu condiția ca Turcia să își 
asume angajamentul de a respecta pe 
deplin drepturile suverane ale Republicii 
Cipru și să înceteze imediat amenințările
la adresa acesteia, precum și de a respecta
obligațiile descrise în cadrul de negociere
a relațiilor de bună vecinătate și de
soluționare pașnică a conflictelor;
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Or. en

Amendamentul 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la deschiderea
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la deschiderea 
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, cu condiția ca Turcia să își 
asume angajamentul de a respecta pe 
deplin drepturile suverane ale tuturor 
statelor membre, inclusiv dreptul 
Republicii Cipru la zona economică 
exclusivă, precum și de a respecta
obligațiile descrise în cadrul de negociere
a relațiilor de bună vecinătate și de 
soluționare pașnică a conflictelor;

Or. en

Amendamentul 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la valoarea deschiderii
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

35. reamintește rolul vital al Turciei, care 
constituie coridorul energetic al UE pentru 
resursele de petrol și gaze din zona 
Caucazului și a Mării Caspice și se află în 
vecinătatea strategică a  Irakului și piața 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; 
subliniază rolul strategic al gazoductului 
Nabucco și al altor gazoducte, precum 
viitorul coridor de tranzit al gazului ITGI 
(Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) 
pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de 
rolul și potențialul strategic al Turciei, 
inclusiv în ceea ce privește investițiile din 
UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din 
urmă, ar trebui să fie lansată o fază de 
analiză cu privire la deschiderea 
negocierilor asupra capitolului 15 privind 
energia, în scopul promovării dialogului 
strategic UE-Turcia în materie de energie;

Or. en

Amendamentul 433
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca democrație 
seculară cu o populație musulmană 
majoritară și ca actor regional important în 
Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest, 
Afganistan/Pakistan, Caucazul de Sud și 
Cornul Africii, precum și rolul Turciei ca 
exemplu pentru procesul de democratizare 
a statelor arabe; sprijină poziția și 
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reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

angajamentul ferm al Turciei în favoarea 
forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc;
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. lt

Amendamentul 434
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
subliniază rolul Turciei ca actor regional 
important, în special în cadrul politicii de 
securitate și de apărare, în Orientul 
Mijlociu, Balcanii de Vest, 
Afganistan/Pakistan, Caucazul de Sud și 
Cornul Africii, precum și rolul Turciei ca 
exemplu pentru procesul de democratizare 
a statelor arabe; sprijină poziția și 
angajamentul ferm al Turciei în favoarea 
forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
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vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica 
sa externă în cadrul dialogului și 
coordonării cu Uniunea Europeană și să-
și alinieze treptat politica sa externă cu 
cea a UE în vederea creării unor sinergii 
de valoare și întăririi posibilităților de a 
exercita o influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii;

Or. en
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Amendamentul 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud, Asia Centrală și Cornul Africii, 
precum și rolul Turciei în procesul de 
tranziție democratică a statelor arabe în 
domenii de politică importante, care 
cuprind reforma politică, reforma 
economică și consolidarea instituțională; 
sprijină poziția și angajamentul ferm al 
Turciei în favoarea forțelor democratice 
din Siria și reamintește rolul său important 
pentru protecția refugiaților sirieni; invită 
UE și Turcia să-și întărească dialogul 
politic actual privind opțiunile și 
obiectivele de politici externe de interes 
reciproc; încurajează Turcia să-și dezvolte 
politica sa externă în cadrul dialogului și 
coordonării cu Uniunea Europeană și să-și 
alinieze treptat politica sa externă cu cea a 
UE în vederea creării unor sinergii de 
valoare și întăririi posibilităților de a 
exercita o influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca stat dominant în regiune, cu o 
economie eficientă și cu instituții 
democratice dezvoltate; sprijină poziția și 
angajamentul ferm al Turciei în favoarea 
forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
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Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. nl

Amendamentul 439
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii; își exprimă sprijinul 
pentru eforturile depuse de Turcia pentru 
a contribui la continuarea dialogului și 
cooperării la nivel înalt dintre Afganistan 
și Pakistan și salută procesul de la 
Istanbul, inițiat pentru a spori cooperarea 
regională dintre Afganistan și vecinii săi;
sprijină poziția și angajamentul ferm al 
Turciei în favoarea forțelor democratice 
din Siria și reamintește rolul său important 
pentru protecția cetățenilor sirieni; invită 
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externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

UE și Turcia să-și întărească dialogul 
politic actual privind opțiunile și
obiectivele de politici externe de interes 
reciproc; încurajează Turcia să-și dezvolte 
politica sa externă în cadrul dialogului și 
coordonării cu Uniunea Europeană și să-și 
alinieze treptat politica sa externă cu cea a 
UE în vederea creării unor sinergii de 
valoare și întăririi posibilităților de a 
exercita o influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni, subliniind 
totodată că politica actuală a Turciei față 
de Siria este diferită de cea a UE; invită 
UE și Turcia să-și întărească dialogul 
politic actual privind opțiunile și 
obiectivele de politici externe de interes 
reciproc; încurajează Turcia să-și dezvolte 
politica sa externă în cadrul dialogului și 
coordonării cu Uniunea Europeană și să-și 
alinieze treptat politica sa externă cu cea a 
UE în vederea creării unor sinergii de 
valoare și întăririi posibilităților de a 
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exercita o influență pozitivă;

Or. it

Amendamentul 441
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii; sprijină poziția și 
angajamentul ferm al Turciei în favoarea 
forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 442
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc;

Or. en

Amendamentul 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
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Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului cu Uniunea 
Europeană și să intensifice coordonarea 
politicii sale externe cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 36

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca sursă de inspirație pentru 
procesul de democratizare a statelor arabe; 
sprijină poziția și angajamentul ferm al 
Turciei în favoarea forțelor democratice 
din Siria și reamintește rolul său important 
pentru protecția refugiaților sirieni; invită 
UE și Turcia să-și întărească dialogul 
politic actual privind opțiunile și 
obiectivele de politici externe de interes 
reciproc; încurajează Turcia să-și dezvolte 
politica sa externă în cadrul dialogului și 
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cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

coordonării cu Uniunea Europeană în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă și de 
securitate comună a Uniunii Europene și 
politica sa de vecinătate; reamintește rolul 
Turciei ca actor regional important în 
Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest, 
Afganistan/Pakistan, Caucazul de Sud și 
Cornul Africii, precum și rolul potențial al
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind valorile, opțiunile și 
obiectivele politicii externe de interes 
reciproc; încurajează Turcia să-și dezvolte 
politica sa externă și de securitate în 
contextul interdependenței sale cu 
Uniunea Europeană;

Or. en



PE478.719v01-00 276/283 AM\888692RO.doc

RO

Amendamentul 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca partener pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Or. en

Amendamentul 447
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 

36. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
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Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;

Europene și politica sa de vecinătate; 
reamintește rolul Turciei ca actor regional 
important în Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Afganistan/Pakistan, Caucazul de 
Sud și Cornul Africii, precum și rolul 
Turciei ca exemplu pentru procesul de 
democratizare a statelor arabe; sprijină 
poziția și angajamentul ferm al Turciei în 
favoarea forțelor democratice din Siria și 
reamintește rolul său important pentru 
protecția refugiaților sirieni; invită UE și 
Turcia să-și întărească dialogul politic 
actual privind opțiunile și obiectivele de 
politici externe de interes reciproc; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa 
externă în cadrul dialogului și coordonării 
cu Uniunea Europeană și să-și alinieze 
treptat politica sa externă cu cea a UE în 
vederea creării unor sinergii de valoare și 
întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă; în acest context, ia act 
de faptul că în prezent Turcia subminează 
în continuare sancțiunile UE împotriva 
Iranului;

Or. nl

Amendamentul 448
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 36a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. îndeamnă Turcia, în calitate de 
destinație principală a petrolului iranian, 
să se alinieze la embargoul petrolier 
impus Iranului de UE, din cauza 
programului de înarmare nucleară al 
acestei țări și invită statele democratice și 
pe aliații acestora să contribuie la 
asigurarea de surse alternative de petrol 
pentru Turcia;

Or. en
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Amendamentul 449
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 36a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. reamintește importanța unei 
coordonări și cooperări strânse între UE 
și Turcia cu privire la problema 
proliferării armelor nucleare în Iran și 
consideră că Turcia poate juca un rol 
important și constructiv în facilitarea și 
promovarea dialogului cu Iranul în 
vederea găsirii unei soluții imediate și în 
sprijinirea pe deplin a sancțiunilor 
împotriva Iranului;

Or. en

Amendamentul 450
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. reamintește ambiția Turciei de a inspira 
și a sprijini tranzițiile democratice și 
reformele sociale și economice din 
vecinătatea sudică; constată că participarea 
instituțiilor și a ONG-urilor din Turcia în 
cadrul instrumentelor PEV ar genera 
sinergii excepționale, în special în domenii 
precum edificarea instituțiilor și 
dezvoltarea societății civile; consideră că o 
cooperare practică ar trebui să fie 
completată de un dialog bine structurat 
între UE și Turcia în vederea coordonării 
politicilor de vecinătate ale acestora;

37. reamintește ambiția Turciei de a inspira 
și a sprijini tranzițiile democratice și 
reformele sociale și economice din 
vecinătatea sudică; constată că participarea 
instituțiilor și a ONG-urilor din Turcia în 
cadrul instrumentelor PEV ar genera 
sinergii excepționale, în special în domenii 
precum edificarea instituțiilor, dezvoltarea 
socioeconomică și a societății civile; 
consideră că o cooperare practică ar trebui 
să fie completată de un dialog bine 
structurat între UE și Turcia în vederea 
coordonării politicilor de vecinătate ale 
acestora;
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Or. en

Amendamentul 451
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază importanța stabilirii de 
contacte interpersonale și, prin urmare, 
invită Comisia să elaboreze programe 
menite să faciliteze interacțiunea în 
numeroase domenii între cetățenii turci și 
cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 452
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. observă că, doar începând cu 2007, 
Turcia a primit din partea UE un ajutor 
financiar de aproximativ 4 miliarde de 
euro; ia act de faptul că, pentru perioada 
2011-2013, Comisia a alocat Turciei 
2,5 miliarde de euro; prin urmare, 
propune să se elimine imediat ajutorul 
pentru dezvoltare acordat Turciei;

Or. nl

Amendamentul 453
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază că Turcia este un partener 
strategic pentru UE în regiunea Mării 
Negre; invită Turcia să sprijine și să 
participe în mod activ la punerea în 
aplicare a politicilor și acțiunilor UE în 
regiunea Mării Negre;

Or. lt

Amendamentul 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU 
împotriva torturii (OPCAT);

eliminat

Or. en

Amendamentul 455
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU 
împotriva torturii (OPCAT);

38. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU 
împotriva torturii (OPCAT); sugerează 
adoptarea imediată a unui mecanism de 
punere în aplicare la nivel național;

Or. en
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Amendamentul 456
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU
împotriva torturii (OPCAT);

38. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU 
împotriva torturii (OPCAT); solicită 
guvernului turc să elaboreze dispozițiile 
necesare pentru aplicarea OPCAT în 
legislația națională; îndeamnă Turcia să 
permită misiuni ale organismelor 
naționale și internaționale de observare a 
închisorilor;

Or. en

Amendamentul 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU 
împotriva torturii (OPCAT);

38. salută ratificarea de către Turcia a 
Protocolului opțional la Convenția ONU 
împotriva torturii (OPCAT) și invită 
Turcia să pună rapid în aplicare cerințele 
acestuia în legislația națională; solicită 
Turciei să permită observatorilor 
internaționali accesul la închisorile sale;

Or. en

Amendamentul 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Propunere de rezoluție
Punctul 39
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. reiterează solicitarea sa adresată 
guvernului turc de a semna și supune 
ratificării Statutul Curții Penale 
Internaționale, sporind, astfel, în și mai 
mare măsură, contribuția și angajamentul 
Turciei în cadrul sistemului multilateral 
global;

39. se așteaptă ca guvernul turc să 
semneze și să ratifice fără întârziere 
Statutul Curții Penale Internaționale, 
bazându-se, astfel, pe angajamentul său în 
cadrul sistemului multilateral global și 
contribuind la consolidarea acestuia, fiind 
un model în regiune; 

Or. de

Amendamentul 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. subliniază importanța monitorizării 
exhaustive a punerii în aplicare a 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA), în vederea prioritizării 
obiectivelor și a proiectelor în Turcia, în 
conformitate cu criteriile sale de aderare;

Or. en

Amendamentul 460
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. invită Comisia, Consiliul și Turcia să 
înceteze imediat negocierile de aderare;

Or. nl
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Amendamentul 461
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședintele Comisiei, 
Secretarului General al Consiliului 
Europei, Președintelui Curții Europene a 
Drepturilor Omului, guvernelor și 
parlamentelor statelor membre, precum și 
guvernului și parlamentului Republicii 
Turcia;

40. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședintele Comisiei, 
Secretarului General al Consiliului 
Europei, Președintelui Curții Europene a 
Drepturilor Omului, Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite,
guvernelor și parlamentelor statelor 
membre, precum și guvernului și 
parlamentului Republicii Turcia;

Or. bg


