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Alteração 1
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta os artigos 10.º, n.º 2, e 
14.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia,

Or. en

Alteração 2
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções, nomeadamente a de 9 de março 
de 2011 sobre o relatório de 2010 referente 
aos progressos realizados pela Turquia, a 
de 29 de março de 2012 sobre o relatório 
de 2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, e de 22 de maio de 2012 
sobre uma Perspetiva rumo a 2020 para as 
Mulheres na Turquia,

- Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções, nomeadamente as resoluções 
de 18 de junho de 1987, de 9 de março de 
2011 sobre o relatório de 2010 referente 
aos progressos realizados pela Turquia, a 
de 29 de março de 2012 sobre o relatório 
de 2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, e de 22 de maio de 2012 
sobre uma Perspetiva rumo a 2020 para as 
Mulheres na Turquia,

Or. it

Alteração 3
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Citação 3
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções, nomeadamente a de 9 de março 
de 2011 sobre o relatório de 2010 referente 
aos progressos realizados pela Turquia, a 
de 29 de março de 2012 sobre o relatório 
de 2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, e de 22 de maio de 2012 
sobre uma Perspetiva rumo a 2020 para as 
Mulheres na Turquia,

– Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções, nomeadamente a de 9 de março 
de 2011 sobre o relatório de 2010 referente 
aos progressos realizados pela Turquia, a 
de 29 de março de 2012 sobre o relatório 
de 2011 referente aos progressos realizados 
pela Turquia, de 22 de maio de 2012 sobre 
uma Perspetiva rumo a 2020 para as 
Mulheres na Turquia, assim como a de 22 
de novembro de 2012 sobre 
«Alargamento: políticas, critérios e 
interesses estratégicos da UE»1, 
__________________
1Textos aprovados, P7_TA(2012)0453.

Or. en

Alteração 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
Citação 4

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Quadro de 
Negociações para a Turquia, de 3 de 
outubro de 2005,

– Tendo em conta o Quadro de 
Negociações para a Turquia, de 3 de 
outubro de 2005, e a Declaração da 
Comunidade Europeia e dos seus 
Estados-Membros de 21 de dezembro de 
2005,

Or. en

Alteração 5
Sophocles Sophocleous

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Declaração da 
Comunidade Europeia e dos seus 
Estados-Membros, de 21 de setembro de 
2005.

Or. en

Alteração 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas resoluções 
sobre as relações entre a Arménia e a 
Turquia, de 18 de junho de 1987, e sobre 
o início das negociações com a Turquia, 
de 28 de setembro de 2005,

Or. en

Alteração 7
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Or. en

Alteração 8
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de resolução
Citação 8

Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para uma saga infinita,

Or. nl

Alteração 9
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 8

Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um processo baseado 
numa condicionalidade rigorosa e justa e 
num compromisso de reforma,

Or. en

Alteração 10
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
Citação 8
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Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um processo baseado 
numa condicionalidade rigorosa e justa e 
num compromisso de reforma,

Or. en

Alteração 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta de resolução
Citação 8

Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que as negociações de 
adesão com a Turquia tiveram início em 3 
de outubro de 2005, após a aprovação do 
Quadro de Negociações pelo Conselho e 
que a abertura dessas negociações foi o 
ponto de partida para um longo processo 
cujo desfecho continua em aberto, baseado 
numa condicionalidade rigorosa e justa e 
num compromisso de reforma, com o 
objetivo comum de plena adesão da 
Turquia à UE logo que se encontrem 
preenchidos os critérios para tal,

Or. en

Alteração 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Proposta de resolução
Citação 9
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Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se continuar a modernizar, 
bem como consolidar e melhorar ainda as 
suas instituições democráticas, o Estado de 
direito e o respeito dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais,

Or. en

Alteração 13
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, que 
também tem de abster-se de quaisquer 
ameaças aos Estados-Membros da UE e, 
assim, manter boas relações de vizinhança 
e proceder a uma harmonização 
progressiva com a UE; que esses esforços 
devem ser encarados como uma 
oportunidade para a própria Turquia se 
modernizar, bem como consolidar e 
melhorar as suas instituições democráticas, 
o Estado de direito e o respeito dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais,

Or. en

Alteração 14
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que a Turquia se 
comprometeu a empreender reformas, a 
manter boas relações de vizinhança e a 
proceder a uma harmonização progressiva 
com a UE e que esses esforços devem ser 
encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se continuar a modernizar, 
bem como consolidar e melhorar ainda as 
suas instituições democráticas, o Estado de 
direito e o respeito dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais; tendo em 
conta que a Turquia está a falhar 
redondamente na concretização destes 
objetivos, demonstrando assim que não 
tenciona alguma vez aderir à UE e nunca 
poderá fazê-lo;

Or. nl

Alteração 15
Tunne Kelam

Proposta de resolução
Citação 9-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o aumento das 
violações da liberdade de expressão; tendo 
em conta a contínua situação 
insatisfatória das minorias religiosas e 
culturais, 

Or. en

Alteração 16
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a UE deve 
continuar a ser a referência para a 
Turquia em matéria de reformas,

Suprimido

Or. nl

Alteração 17
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a UE deve continuar 
a ser a referência para a Turquia em 
matéria de reformas,

- Tendo em conta que a UE pode continuar 
a ser uma das principais referências para a 
Turquia em matéria de reformas,

Or. it

Alteração 18
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 11

Proposta de resolução Alteração

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

– Tendo em conta que o pleno 
cumprimento de todos os critérios de 
Copenhaga e a capacidade de integração na 
UE, em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de dezembro de 
2006, são a base da adesão à UE; tendo em 
conta que a Turquia nunca irá cumprir 
totalmente os critérios, ou ter capacidade 
e vontade para o fazer, pelo que não 
nunca deverá aderir à UE,
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Or. nl

Alteração 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta de resolução
Citação 11

Proposta de resolução Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20
Renate Sommer

Proposta de resolução
Citação 11-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a Turquia regista, a 
nível mundial, o número mais elevado de 
jornalistas presos e que esta restrição à 
liberdade de opinião e de imprensa viola 
um princípio fundamental básico dos 
critérios de Copenhaga,

Or. de
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Alteração 21
Renate Sommer

Proposta de resolução
Citação 11-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o facto de que, 
atualmente, cerca de 3000 estudantes são 
considerados "terroristas" pelos tribunais 
turcos,

Or. de

Alteração 22
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 12

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a agenda positiva foi 
lançada em maio de 2012 no sentido de 
apoiar e complementar as negociações 
através de cooperação reforçada numa série 
de domínios de interesse comum,

– Tendo em conta que a agenda positiva foi 
lançada em maio de 2012 no sentido de 
complementar e reforçar as negociações de
adesão através de cooperação reforçada 
numa série de domínios de interesse 
comum,

Or. en

Alteração 23
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 12

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a agenda positiva foi 
lançada em maio de 2012 no sentido de 
apoiar e complementar as negociações 
através de cooperação reforçada numa série 

– Tendo em conta que a agenda positiva foi 
lançada em maio de 2012 no sentido de 
apoiar e complementar as negociações 
através de cooperação reforçada numa série 
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de domínios de interesse comum, de domínios de interesse comum; tendo em 
conta que esta iniciativa não substitui as 
negociações de adesão, mas que as 
complementa,

Or. en

Alteração 24
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 12

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a agenda positiva foi 
lançada em maio de 2012 no sentido de 
apoiar e complementar as negociações 
através de cooperação reforçada numa série 
de domínios de interesse comum,

– Tendo em conta que a agenda ingénua
foi lançada em maio de 2012 no sentido de 
apoiar e complementar as negociações 
através de cooperação reforçada numa série
de domínios de interesse comum,

Or. nl

Alteração 25
Renate Sommer

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos 
fundamentais no processo de negociação 
e do capítulo 24 relativo à justiça, 
liberdade e segurança, os quais devem ser 
abordados numa fase precoce das 
negociações a fim de definir critérios 
claros e de deixar o máximo tempo 

- Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão,
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento, 
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possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

Or. de

Alteração 26
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos fundamentais 
no processo de negociação e do capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança, os 
quais devem ser abordados numa fase 
precoce das negociações a fim de definir 
critérios claros e de deixar o máximo 
tempo possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

– Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
no que se refere aos quadros de 
negociação com os novos países 
candidatos à adesão, que coloca o Estado 
de direito no centro da política de 
alargamento e confirmou a importância do 
capítulo 23 relativo ao sistema judicial e 
aos direitos fundamentais no processo de 
negociação e do capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança, os quais 
devem ser abordados numa fase precoce 
das negociações a fim de definir critérios 
claros e de deixar o máximo tempo 
possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

Or. en

Alteração 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
Citação 13
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos fundamentais 
no processo de negociação e do capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança, os 
quais devem ser abordados numa fase 
precoce das negociações a fim de definir 
critérios claros e de deixar o máximo 
tempo possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

– Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
embora não seja aplicável à Turquia, que 
coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos fundamentais 
no processo de negociação e do capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança, os 
quais devem ser abordados numa fase 
precoce das negociações a fim de definir 
critérios claros e de deixar o máximo 
tempo possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

Or. en

Alteração 28
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos fundamentais 
no processo de negociação e do capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança, os 
quais devem ser abordados numa fase 
precoce das negociações a fim de definir 
critérios claros e de deixar o máximo 
tempo possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 

– Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos fundamentais
no processo de negociação e do capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança, os 
quais devem ser abertos numa fase precoce 
das negociações a fim de definir critérios 
claros e de deixar o máximo tempo 
possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 
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implementação, implementação,

Or. en

Alteração 29
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos fundamentais 
no processo de negociação e do capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança, os 
quais devem ser abordados numa fase 
precoce das negociações a fim de definir 
critérios claros e de deixar o máximo 
tempo possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter 
resultados concretos ao nível da 
implementação,

– Tendo em conta que, nas suas conclusões 
de 11 de dezembro de 2012, o Conselho 
aprovou a nova abordagem da Comissão, 
que coloca o Estado de direito no centro da 
política de alargamento e confirmou a 
importância do capítulo 23 relativo ao 
sistema judicial e aos direitos fundamentais 
no processo de negociação e do capítulo 24 
relativo à justiça, liberdade e segurança, os 
quais devem ser abordados numa fase 
precoce das negociações a fim de definir 
critérios claros e de deixar o máximo 
tempo possível para criar a legislação e as 
instituições necessárias, bem como obter
resultados concretos ao nível da 
implementação; tendo em conta que os 
resultados obtidos até agora são tudo 
menos satisfatórios,

Or. nl

Alteração 30
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que foram realizadas na 
Turquia diversas reformas do quadro 
judicial, legislativo, institucional e de 
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ordem prática; que, contudo, diversos 
problemas que afetam, em particular, a 
administração da justiça na Turquia 
continuam a prejudicar o exercício dos 
direitos humanos e da liberdade de 
expressão neste país, bem como a 
perceção da independência e da 
imparcialidade do sistema judicial por 
parte da opinião pública; tendo em conta 
que, devido a estes problemas, foi 
instaurado um elevado número de 
processos contra jornalistas, ativistas e 
intelectuais,

Or. en

Alteração 31
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a 
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia e que o processo de 
adesão continua a representar o quadro 
mais adequado para promover as 
reformas relacionadas com a UE na 
Turquia; que a Comissão exprimiu 
preocupação pela falta de progresso no 
cumprimento dos critérios políticos por 
parte da Turquia,

Tendo em conta que a Comissão exprimiu 
justificadamente preocupação pela falta de 
progresso no cumprimento dos critérios 
políticos por parte da Turquia,

Or. nl

Alteração 32
Adrian Severin
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Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia e que o processo de 
adesão continua a representar o quadro 
mais adequado para promover as reformas 
relacionadas com a UE na Turquia;  que a 
Comissão exprimiu preocupação pela 
falta de progresso no cumprimento dos 
critérios políticos por parte da Turquia,

– Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia é um país 
fundamental para a União Europeia em 
termos da sua economia, localização 
estratégica e o papel importante que 
desempenha a nível regional, e que o 
processo de adesão continua a representar 
o quadro mais adequado para promover as 
reformas relacionadas com a UE na 
Turquia; 

Or. en

Alteração 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a 
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia e que o processo de 
adesão continua a representar o quadro 
mais adequado para promover as 
reformas relacionadas com a UE na 
Turquia; que a Comissão exprimiu 
preocupação pela falta de progresso no 
cumprimento dos critérios políticos por 
parte da Turquia,

– Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a 
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia; que a Comissão exprimiu 
preocupação pela falta de progresso no 
cumprimento dos critérios políticos por 
parte da Turquia,

Or. nl
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Alteração 34
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a 
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia e que o processo de adesão 
continua a representar o quadro mais 
adequado para promover as reformas 
relacionadas com a UE na Turquia; que a 
Comissão exprimiu preocupação pela falta 
de progresso no cumprimento dos critérios 
políticos por parte da Turquia,

- Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a 
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia e que o processo de adesão 
continua a representar um dos quadros
mais adequados para promover as 
reformas na Turquia; que a Comissão 
exprimiu preocupação pela falta de 
progresso no cumprimento dos critérios 
políticos por parte da Turquia,

Or. it

Alteração 35
Richard Howitt

Proposta de resolução
Citação 14

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a 
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia e que o processo de adesão 
continua a representar o quadro mais 
adequado para promover as reformas 
relacionadas com a UE na Turquia; que a 
Comissão exprimiu preocupação pela falta 
de progresso no cumprimento dos critérios 

– Tendo em conta que a Comissão, na sua 
Estratégia de Alargamento para 2012, 
concluiu que a Turquia, tendo em conta a 
sua economia, localização estratégica e o 
papel importante que desempenha a nível 
regional, é um país fundamental para a 
União Europeia e que o processo de
negociação com o objetivo final de adesão 
continua a representar o único quadro para 
promover as reformas relacionadas com a 
UE na Turquia; que a Comissão exprimiu 
preocupação pela falta de progresso no 
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políticos por parte da Turquia, cumprimento dos critérios políticos por 
parte da Turquia,

Or. en

Alteração 36
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 14-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Comissão 
manifestou preocupação quanto ao lento 
progresso no cumprimento dos critérios 
políticos por parte da Turquia,

Or. en

Alteração 37
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 14-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta os progressos 
realizados pela Turquia no domínio da 
reforma constitucional,

Or. en

Alteração 38
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
Citação 15
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

– Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar plenamente as disposições do
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação CE-Turquia e que a União 
Europeia não tomou ainda as medidas 
necessárias para pôr termo ao isolamento 
dos turcos cipriotas, como estipulado nas 
conclusões do Conselho da UE, de 26 de 
abril de 2004, embora os turcos cipriotas 
tenham manifestado várias vezes o desejo 
de pertencer à União,

Or. en

Alteração 39
Sarah Ludford

Proposta de resolução
Citação 15

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Turquia continua 
a não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

– Observando que a Turquia continua a 
não aplicar plenamente as disposições do
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação CE-Turquia e que a União 
Europeia não tomou ainda as medidas 
necessárias para pôr termo ao isolamento 
dos turcos cipriotas, como estipulado nas 
conclusões do Conselho da UE, de 26 de 
abril de 2004,

Or. en

Alteração 40
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 15
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Turquia continua 
a não aplicar, pelo sétimo ano 
consecutivo, as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo,

– Tendo em conta que tanto a Turquia
como a UE continuam a aplicar apenas 
parcialmente as disposições decorrentes do 
Acordo de Associação CE-Turquia e do 
Protocolo Adicional a este Acordo,

Or. en

Alteração 41
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 15

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

– Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo, demonstrando 
assim que a Turquia nunca terá 
capacidade e vontade para aderir à UE,

Or. nl

Alteração 42
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 15

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

- Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo e que não existe 
qualquer indício de que o tencione fazer 
no futuro; tendo em conta que a ausência 
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de aplicação do Protocolo Adicional 
entrava inexoravelmente qualquer 
eventual avanço no processo de adesão da 
Turquia,

Or. it

Alteração 43
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
Citação 15

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo,

– Tendo em conta que a Turquia continua a 
não aplicar, pelo sétimo ano consecutivo, 
as disposições decorrentes do Acordo de 
Associação CE-Turquia e do Protocolo 
Adicional a este Acordo e que as 
conclusões do Conselho da UE sobre 
Chipre, de 26 de abril de 2004, não foram 
ainda aplicadas,

Or. en

Alteração 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
Citação 15-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 45
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 15-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que os capítulos das 
negociações relativamente aos quais se 
encontram concluídos os preparativos 
técnicos deveriam ser abertos sem 
demora, em consonância com as práticas 
consolidadas e com o quadro de 
negociações,

Or. en

Alteração 46
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que existe uma 
interdependência económica entre a 
União Europeia e a Turquia, com o
comércio entre a UE e a Turquia a totalizar
120 mil milhões de euros em 2011,

– Tendo em conta que existe um comércio 
entre a UE e a Turquia num total de 120 
mil milhões de euros em 2011,

Or. nl

Alteração 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
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Proposta de resolução
Citação 16

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que existe uma 
interdependência económica entre a União 
Europeia e a Turquia, com o comércio 
entre a UE e a Turquia a totalizar 120 mil 
milhões de euros em 2011,

– Tendo em conta que existe uma 
interdependência económica entre a União 
Europeia e a Turquia, com o comércio 
entre a UE e a Turquia a totalizar 120 mil 
milhões de euros em 2011; tendo em conta 
os problemas atuais que impedem o 
funcionamento eficaz da União 
Aduaneira,

Or. en

Alteração 48
Ismail Ertug

Proposta de resolução
Citação 16-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as conclusões do 
Conselho de 26 de abril de 2004,

Or. en

Alteração 49
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
Citação 18-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a avaliação da 
Comissão, segundo a qual – embora 
tenham sido realizados progressos no 
domínio do direito das sociedades, após a 
criação da Autoridade Turca das Normas 
de Contabilidade e Auditoria – as novas 
leis relativas à governação das sociedades 
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e às relações entre acionistas e as 
respetivas empresas não estão alinhadas 
pelo acervo e fazem aumentar o 
envolvimento do Estado na governação 
das sociedades, ao atribuir mais poder de 
controlo sobre as empresas à comissão 
responsável pelos mercados de capitais 
(CMB),

Or. en

Alteração 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Proposta de resolução
Citação 19

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o potencial da Turquia 
para desempenhar um papel essencial na 
diversificação dos recursos energéticos e 
no aprovisionamento de petróleo e de gás 
provenientes de países vizinhos da UE,

– Tendo em conta o potencial da Turquia 
para desempenhar um papel essencial na 
diversificação dos recursos energéticos e 
no aprovisionamento de petróleo, de gás e 
de eletricidade provenientes de países 
vizinhos da UE; tendo em conta o 
potencial de aproveitamento, tanto para a 
Turquia como para a UE, dos ricos 
recursos em energia renovável da Turquia 
para a criação de uma economia 
sustentável com baixo teor de carbono,

Or. en

Alteração 51
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 19

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o potencial da Turquia 
para desempenhar um papel essencial na 

– Tendo em conta o papel essencial da 
Turquia na diversificação dos recursos 
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diversificação dos recursos energéticos e 
no aprovisionamento de petróleo e de gás 
provenientes de países vizinhos da UE,

energéticos e no aprovisionamento de 
petróleo e de gás provenientes de países 
vizinhos da UE,

Or. en

Alteração 52
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 19-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o papel geoestratégico 
central da Turquia na criação de uma 
ponte entre a União Europeia, o Norte de 
África, o Sul do Cáucaso e o Médio 
Oriente; tendo em conta a influência 
militar da Turquia na região do Médio 
Oriente e Norte de África,

Or. en

Alteração 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta de resolução
Citação 20

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a importância estratégica 
do diálogo e da cooperação da UE com a 
Turquia no que respeita a estabilidade, a 
democracia e a segurança, em especial com 
o Médio Oriente em sentido lato;  tendo em 
conta que a Turquia condenou firme e 
repetidamente a violência cometida pelo 
regime sírio contra a população civil e que 
fornece assistência humanitária 
indispensável aos sírios que atravessam a 
fronteira para fugir à violência,

– Tendo em conta a importância estratégica 
do diálogo e da cooperação da UE com a 
Turquia no que respeita a estabilidade, a 
democracia e a segurança, em especial com 
o Médio Oriente em sentido lato; tendo em 
conta o papel fundamental da Turquia 
como fonte de inspiração para a 
democratização dos países árabes em 
domínios essenciais como, por exemplo, 
as reformas políticas e económicas e o 
desenvolvimento de capacidades 
institucionais; tendo em conta que a 
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Turquia condenou firme e repetidamente a 
violência cometida pelo regime sírio contra 
a população civil e que fornece assistência 
humanitária indispensável aos sírios que 
atravessam a fronteira para fugir à 
violência,

Or. en

Alteração 54
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 20

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a importância 
estratégica do diálogo e da cooperação da 
UE com a Turquia no que respeita a 
estabilidade, a democracia e a segurança, 
em especial com o Médio Oriente em 
sentido lato; tendo em conta que a Turquia 
condenou firme e repetidamente a 
violência cometida pelo regime sírio contra 
a população civil e que fornece assistência 
humanitária indispensável aos sírios que 
atravessam a fronteira para fugir à 
violência,

– Tendo em conta que o diálogo e a
cooperação da UE com a Turquia no que 
respeita a estabilidade, a democracia e a 
segurança, em especial com o Médio 
Oriente em sentido lato, são em vão; tendo 
em conta que a Turquia condenou firme e 
repetidamente a violência cometida pelo 
regime sírio contra a população civil e que 
fornece assistência humanitária 
indispensável aos sírios que atravessam a 
fronteira para fugir à violência,

Or. nl

Alteração 55
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
Citação 21

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia e a Arménia procederem à 
normalização das suas relações, 
ratificando, sem condições prévias, os 

– Tendo em conta que a Turquia e a 
Arménia só poderão proceder à 
normalização das suas relações quando a 
Turquia reconhecer o genocídio dos 
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protocolos e abrindo as fronteiras; arménios;

Or. nl

Alteração 56
Ismail Ertug

Proposta de resolução
Citação 21

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia e a Arménia procederem à 
normalização das suas relações,
ratificando, sem condições prévias, os 
protocolos e abrindo as fronteiras,

– Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia e a Arménia procederem à 
normalização das suas relações, 
ratificando, sem condições prévias, os 
protocolos e abrindo as fronteiras, e 
reconhecendo o facto de a ocupação de 
Nagorno-Karabakh prejudicar as relações 
entre a Arménia e a Turquia,

Or. en

Alteração 57
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 21

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia e a Arménia procederem à
normalização das suas relações, 
ratificando, sem condições prévias, os 
protocolos e abrindo as fronteiras;

- Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia se comprometer a prosseguir a
normalização das suas relações com a 
Arménia, ratificando os protocolos e 
abrindo as fronteiras;

Or. it

Alteração 58
Zbigniew Ziobro



PE504.377v01-00 30/125 AM\926673PT.doc

PT

Proposta de resolução
Citação 21

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia e a Arménia procederem à 
normalização das suas relações, 
ratificando, sem condições prévias, os 
protocolos e abrindo as fronteiras;

– Tendo em conta que a Turquia e a 
Arménia devem proceder à normalização 
das suas relações, ratificando, sem 
condições prévias, os protocolos e abrindo 
as fronteiras;

Or. pl

Alteração 59
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 21

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia e a Arménia procederem à 
normalização das suas relações, 
ratificando, sem condições prévias, os 
protocolos e abrindo as fronteiras;

– Tendo em conta a necessidade de a 
Turquia e a Arménia procederem à 
normalização das suas relações, ratificando 
os protocolos e abrindo as fronteiras;

Or. en

Alteração 60
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
Citação 21-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Congratula-se com a conclusão da 
investigação acerca do assassínio do 
jornalista arménio Hrant Dink, bem como 
a condenação do crime e dos seus 
assassinos;

Or. pl
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Alteração 61
Charles Tannock

Proposta de resolução
Citação 21-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua resolução de 18 
de junho de 1987, sobre uma solução 
politica para a questão da Arménia,

Or. en

Alteração 62
Adrian Severin

Proposta de resolução
Citação 22

Proposta de resolução Alteração

Tendo em conta que a ameaça casus belli 
declarada pela Assembleia Nacional turca 
contra a Grécia em 1995 deve der retirada;  
tendo em conta a importância de uma nova 
ronda de negociações entre a Turquia e a 
Grécia no sentido de melhorar as suas 
relações,

– Tendo em conta a ameaça casus belli 
declarada pela Assembleia Nacional turca 
contra a Grécia a 8 de junho de 1995, em
resposta à decisão do Parlamento grego, 
adotada a 1 de junho de 1995, de assinar 
a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar; tendo em conta a 
importância de retirar a ameaça, como 
primeiro passo para abrir negociações 
entre a Turquia e a Grécia no sentido de 
melhorar as suas relações e de encontrar 
uma solução para a questão em aberto,

Or. en

Alteração 63
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
Citação 22-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Turquia se 
reveste de importância estratégica para o 
futuro do conflito sírio, constata com 
preocupação que o governo de Ancara 
presta assistência aos extremistas 
islâmicos envolvidos no conflito;

Or. pl

Alteração 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 22-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS) faz parte integrante do acervo 
comunitário e foi assinada pela UE, pelos 
27 Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão,

Or. en

Alteração 65
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
Citação 22-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a atitude passiva do 
Governo turco e do poder judicial 
relativamente às manifestações de 
antissemitismo, principalmente nos meios 
de comunicação islamitas e nacionalistas 
turcos,
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Or. en

Alteração 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 22-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que a liberdade de 
expressão é um dos pilares essenciais das 
nossas sociedades democráticas, 
reconhecido nos Tratados europeus e na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia; tendo em conta que a 
liberdade de imprensa e dos meios de 
comunicação é um dos elementos centrais 
dos critérios políticos de adesão de 
Copenhaga,

Or. en

Alteração 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 22-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta que, segundo o Comité 
de Proteção dos Jornalistas (CPJ), a 
Turquia está no primeiro lugar mundial 
em matéria de detenção de jornalistas,

Or. en

Alteração 68
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos 
para um entendimento comum;

Suprimido

Or. nl

Alteração 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva;
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos 
para um entendimento comum;

1. Considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos 
para um entendimento comum; saúda a 
Comissão e a Turquia pela implementação 
da agenda positiva, o que prova a forma 
como, num contexto de envolvimento 
mútuo e de objetivos claros, a Turquia e a 
UE podem fazer progredir o seu diálogo, 
alcançar um entendimento comum e 
promover a mudança positiva;

Or. en
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Alteração 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva;
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

1. Considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

Or. nl

Alteração 71
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 

1. Nota a implementação da agenda 
positiva, o que indica a forma como, num 
contexto de envolvimento mútuo e de 
objetivos claros, a Turquia e a UE 
pretendem fazer progredir o seu diálogo, 
alcançar um entendimento comum e podem
promover a mudança positiva; salienta, 
porém, que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
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de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

Or. de

Alteração 72
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
processo de adesão, alcançar um 
entendimento comum e promover a 
mudança positiva; considera que apenas se 
podem manter relações construtivas 
mediante um envolvimento mútuo 
renovado durante o processo negocial; 
salienta a importância de criar as condições 
necessárias para um diálogo construtivo e 
os fundamentos para um entendimento 
comum;

Or. en

Alteração 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
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a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva e 
as reformas necessárias; considera que 
apenas se podem manter relações 
construtivas mediante um envolvimento 
mútuo renovado durante o processo 
negocial; salienta a importância de criar as 
condições necessárias para um diálogo 
construtivo e os fundamentos para um 
entendimento comum;

Or. en

Alteração 74
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial de adesão; salienta a 
importância de criar as condições 
necessárias para um diálogo construtivo e 
os fundamentos para um entendimento 
comum;

Or. en

Alteração 75
Adrian Severin
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial de adesão; salienta a 
importância de criar as condições 
necessárias para um diálogo construtivo e 
os fundamentos para um entendimento 
comum;

Or. en

Alteração 76
Nadezhda Neynsky

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial e, a este respeito, 
manifesta o seu apoio à intenção da 
Presidência irlandesa da União Europeia 
de abrir novos capítulos da negociação; 
salienta a importância de criar as condições 
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necessárias para um diálogo construtivo e 
os fundamentos para um entendimento 
comum; manifesta a sua preocupação 
face às retóricas na opinião pública, na 
Turquia, segundo as quais o país poderá 
abandonar a caminhada rumo à UE;

Or. en

Alteração 77
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum; observa que tal 
deve ter por base valores comuns de 
democracia, Estado de direito e respeito 
dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum; considera que a 
intensificação do ritmo das negociações 
apenas depende da vontade política da 
Turquia de cumprir os critérios de 
referência, preencher os requisitos do 
quadro das negociações e respeitar as 
suas obrigações contratuais para com a 
UE;

Or. en

Alteração 79
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 

1. Saúda a Comissão e a Turquia pela 
implementação da agenda positiva, o que 
prova a forma como, num contexto de 
envolvimento mútuo e de objetivos claros, 
a Turquia e a UE podem fazer progredir o 
seu diálogo, alcançar um entendimento 
comum e promover a mudança positiva; 
considera que apenas se podem manter 
relações construtivas mediante um 
envolvimento mútuo renovado durante o 
processo negocial; salienta a importância 
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de criar as condições necessárias para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum;

de criar condições adequadas para um 
diálogo construtivo e os fundamentos para 
um entendimento comum; salienta 
igualmente que todo o procedimento se 
insere no contexto do quadro das 
negociações;

Or. en

Alteração 80
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Realça que seria mais realista e 
desejável tentar criar uma relação 
privilegiada entre a UE e a Turquia do 
que visar a adesão deste país à UE;

Or. nl

Alteração 81
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator 
regional e insta a UE e a Turquia a 
reforçarem ainda mais o diálogo político 
existente sobre as opções de política 
externa e os objetivos; lamenta que o 
alinhamento da Turquia pelas 
declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 

Suprimido



PE504.377v01-00 42/125 AM\926673PT.doc

PT

desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com 
a UE;

Or. nl

Alteração 82
Alf Svensson

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos; 
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

2. Salienta o papel estratégico único da 
Turquia, em termos políticos e geográficos 
para as políticas externa e de vizinhança da 
UE; reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos; 
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

Or. en

Alteração 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece a ambição regional do governo 
e o papel a desempenhar pela Turquia, 
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e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos; 
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

como um importante ator regional e insta a 
UE e a Turquia a reforçarem ainda mais o 
diálogo político existente sobre as opções 
de política externa e os objetivos; lamenta 
que o alinhamento da Turquia pelas 
declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

Or. en

Alteração 84
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos; 
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como vizinho e um importante 
ator regional e insta a UE e a Turquia a 
reforçarem ainda mais o diálogo político 
existente sobre as opções de política 
externa e os objetivos; lamenta que o 
alinhamento da Turquia pelas declarações 
da PESC continue a ser reduzido em 2012; 
encoraja a Turquia a desenvolver a sua 
política externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE;

Or. en

Alteração 85
Pino Arlacchi

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem 
ainda mais o diálogo político existente 
sobre as opções de política externa e os 
objetivos; lamenta que o alinhamento da 
Turquia pelas declarações da PESC 
continue a ser reduzido em 2012; encoraja 
a Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE;

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a participarem 
numa cooperação mais abrangente no 
âmbito da política externa; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE; sublinha que a 
UE pode beneficiar com o papel crescente 
da Turquia no mundo árabe e insta 
ambas as partes a cooperarem para 
reforçar as forças de paz e democracia 
nos países vizinhos da UE situados a sul, 
região de importância crítica para a UE, e 
para a Turquia; 

Or. en

Alteração 86
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem 
ainda mais o diálogo político existente
sobre as opções de política externa e os 
objetivos; lamenta que o alinhamento da 
Turquia pelas declarações da PESC 
continue a ser reduzido em 2012; encoraja 
a Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE;

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta à prossecução do reforço do 
diálogo político existente entre a UE e a 
Turquia sobre as opções de política externa 
e os objetivos; lamenta que o alinhamento 
da Turquia pelas declarações da PESC 
continue a ser reduzido em 2012; encoraja 
a Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE;
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Or. en

Alteração 87
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos;
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos;
lamenta que a Turquia não se alinhe com 
as posições da UE nas instâncias 
internacionais e que o alinhamento da 
Turquia pelas declarações da PESC 
continue a ser reduzido em 2012;  encoraja 
a Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE;

Or. en

Alteração 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE;
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
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opções de política externa e os objetivos;
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

opções de política externa e os objetivos;
encoraja a Turquia a desenvolver a sua 
política externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE; solicita aos 
Estados-Membros que abram o capítulo 
sobre Relações Externas (30) para 
permitir uma coordenação mais estreita 
da Turquia com a PESC;

Or. en

Alteração 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos; 
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no 
quadro do diálogo e da coordenação com a 
UE;

2. Salienta o papel estratégico da Turquia, 
em termos políticos e geográficos para as 
políticas externa e de vizinhança da UE; 
reconhece o papel a desempenhar pela 
Turquia, como um importante ator regional 
e insta a UE e a Turquia a reforçarem ainda 
mais o diálogo político existente sobre as 
opções de política externa e os objetivos; 
lamenta que o alinhamento da Turquia 
pelas declarações da PESC continue a ser 
reduzido em 2012; exige, nomeadamente, 
que a Turquia se alinhe estreitamente 
pela posição da União Europeia, no 
domínio da política externa e de 
segurança comum, contra o 
fundamentalismo islâmico; encoraja a 
Turquia a desenvolver a sua política 
externa no quadro do diálogo e da 
coordenação com a UE; para esse efeito, 
propõe que a Turquia seja convidada a 
participar na reunião do Conselho 
Europeu de dezembro de 2013, que será 
dedicada à política externa, de segurança 
e de defesa comum;

Or. en
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Alteração 90
Alf Svensson

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Manifesta o seu apoio ao papel da 
Turquia no conflito sírio e louva os 
esforços do Governo turco para oferecer 
aos refugiados sírios um abrigo 
temporário seguro dentro das suas 
fronteiras;

Or. en

Alteração 91
Alf Svensson

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Reconhece que as relações da 
Turquia com Israel se deterioraram após 
o caso «Mavi Marmara» e manifesta o 
seu apoio ao diálogo e ao reato das 
relações entre os dois países;

Or. en

Alteração 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Lamenta profundamente a decisão 
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da Turquia de não efetuar  reuniões e 
contactos com a Presidência da União 
Europeia durante o segundo semestre de 
2012; recorda que a Presidência do 
Conselho da União Europeia está prevista 
no Tratado da União Europeia e que a 
Turquia, como país candidato à adesão, 
se deve comprometer a manter relações 
serenas com a União Europeia e todos os 
seus Estados-Membros;  observa com 
deceção que a insistência turca em não 
aceitar um representante da Presidência 
cipriota levou ao cancelamento da 70.a
Comissão Parlamentar Mista 
UE-Turquia;

Or. en

Alteração 93
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão 
UE-Turquia, o mais rapidamente possível, 
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da imigração 
ilegal para a UE e sublinha a necessidade 
de intensificar a cooperação com a UE no 
que toca a gestão das migrações, a luta 
contra o tráfico de seres humanos e o 
controlo das fronteiras; salienta, uma vez 
mais, a importância de facilitar o acesso à 
UE aos empresários, universitários, 

Suprimido
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estudantes e representantes da sociedade 
civil turcos; apoia os esforços da 
Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime 
adotado neste domínio e criar centros de 
facilitação de vistos na Turquia; recorda 
aos Estados-Membros os seus 
compromissos assumidos no âmbito do 
acordo de associação, em conformidade 
com o acórdão do Tribunal de Justiça 
Europeu no processo «Sosyal», de 19 de 
fevereiro de 2009;

Or. nl

Alteração 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão 
UE-Turquia, o mais rapidamente possível, 
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
recorda que a Turquia é um dos principais 
países de trânsito da imigração ilegal para a 
UE e sublinha a necessidade de intensificar 
a cooperação com a UE no que toca a 
gestão das migrações, a luta contra o 
tráfico de seres humanos e o controlo das 
fronteiras; salienta, uma vez mais, a 
importância de facilitar o acesso à UE aos 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil turcos; 
apoia os esforços da Comissão e dos 

3. Insta a Turquia a assinar e aplicar o 
acordo de readmissão UE-Turquia, o mais 
rapidamente possível, e a assegurar que, 
enquanto este acordo não entrar em vigor, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; recorda que a Turquia é 
um dos principais países de trânsito da 
imigração ilegal para a UE e sublinha a 
necessidade de intensificar a cooperação 
com a UE no que toca a gestão das 
migrações, a luta contra o tráfico de seres 
humanos e o controlo das fronteiras;
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Estados-Membros no sentido de aplicar o 
código de vistos, harmonizar e simplificar 
o regime adotado neste domínio e criar 
centros de facilitação de vistos na 
Turquia; recorda aos Estados-Membros 
os seus compromissos assumidos no 
âmbito do acordo de associação, em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça Europeu no processo «Sosyal», 
de 19 de fevereiro de 2009;

Or. nl

Alteração 95
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de 
readmissão o mais rapidamente possível e 
a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da imigração 
ilegal para a UE e sublinha a necessidade 
de intensificar a cooperação com a UE no 
que toca a gestão das migrações, a luta 
contra o tráfico de seres humanos e o 
controlo das fronteiras; salienta, uma vez 
mais, a importância de facilitar o acesso à 
UE aos empresários, universitários, 
estudantes e representantes da sociedade 
civil turcos; apoia os esforços da Comissão
e dos Estados-Membros no sentido de 
aplicar o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 

3. Convida a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização; sublinha a 
necessidade de facilitar, antecipadamente,
o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível; saúda as 
conclusões adotadas pelo Conselho dos 
Ministros da política social para dar 
início a um diálogo sobre a liberalização 
com a Turquia;
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e criar centros de facilitação de vistos na 
Turquia; recorda aos Estados-Membros os 
seus compromissos assumidos no âmbito 
do acordo de associação, em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça Europeu no processo «Sosyal», 
de 19 de fevereiro de 2009.

Or. en

Alteração 96
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 

3. Saúda a decisão do Conselho de
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão 
UE-Turquia, o mais rapidamente possível, 
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; 
recorda que a Turquia é um dos principais 
países de trânsito da imigração ilegal para a 
UE e sublinha a necessidade de intensificar 
a cooperação com a UE no que toca a 
gestão das migrações, a luta contra o 
tráfico de seres humanos e o controlo das 
fronteiras; salienta, uma vez mais, a 
importância de facilitar o acesso à UE aos 
empresários, universitários, estudantes 
turcos; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar centros de facilitação de vistos na 
Turquia;
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associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu 
no processo «Sosyal», de 19 de fevereiro 
de 2009;

Or. de

Alteração 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras;
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos,
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 

3. Convida a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos enquanto 
processo orientado para os resultados, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão
UE-Turquia, o mais rapidamente possível,
e a assegurar que, enquanto este acordo 
não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes;
recorda que a Turquia combate a
imigração ilegal de forma determinada e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras;
salienta, uma vez mais, antes da 
liberalização, a importância de facilitar o 
acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de harmonizar e simplificar os 
requisitos em matéria de vistos e criar 
centros de facilitação de vistos na Turquia
como base da aproximação dos cidadãos 
de ambos os lados; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos
de aplicar a isenção de vistos, no âmbito 
do acordo de associação, em conformidade 
com o acórdão do Tribunal de Justiça 
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2009. Europeu no processo «Sosyal e Savatli», 
de 19 de fevereiro de 2009;

Or. en

Alteração 98
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009;

3. Considera prematuro tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos, mesmo
numa perspetiva gradual e de longo prazo 
insta a Turquia a assinar e a aplicar o 
acordo de readmissão o mais rapidamente 
possível e a assegurar que, enquanto este 
acordo não entrar em vigor, sejam 
plenamente aplicados os acordos bilaterais 
vigentes; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da imigração 
ilegal para a UE e sublinha a necessidade 
de intensificar a cooperação com a UE no 
que toca a gestão das migrações, a luta 
contra o tráfico de seres humanos e o 
controlo das fronteiras; salienta a 
importância de facilitar o acesso de 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil à União 
Europeia; apoia os esforços da Comissão e 
dos Estados-Membros no sentido de aplicar 
o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar novos centros de facilitação de 
vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009;
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Or. it

Alteração 99
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras;
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão o 
mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor e for plena e efetivamente aplicado 
em relação a todos os Estados-Membros, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; recorda que a Turquia é 
um dos principais países de trânsito da 
imigração ilegal para a UE e sublinha a 
necessidade de intensificar a cooperação 
com a UE no que toca a gestão das 
migrações, a luta contra o tráfico de seres 
humanos, o controlo das fronteiras, e 
garantir a cooperação efetiva da Turquia 
com todos os Estados-Membros em 
questões de justiça e assuntos internos;
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.
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Or. en

Alteração 100
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão o 
mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor e for plena e efetivamente aplicado 
em relação a todos os Estados-Membros, 
sejam plenamente aplicados os acordos 
bilaterais vigentes; recorda que a Turquia é 
um dos principais países de trânsito da 
imigração ilegal para a UE e sublinha a 
necessidade de intensificar a cooperação 
com a UE no que toca a gestão das 
migrações, a luta contra o tráfico de seres 
humanos, o controlo das fronteiras, e 
garantir a cooperação efetiva da Turquia 
com todos os Estados-Membros em 
questões de justiça e assuntos internos; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
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Or. en

Alteração 101
Alojz Peterle

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o processo de acesso à UE aos 
empresários, universitários, estudantes e 
representantes da sociedade civil turcos; 
apoia os esforços da Comissão e dos 
Estados-Membros no sentido de aplicar o 
código de vistos, harmonizar e simplificar 
o regime adotado neste domínio e criar 
centros de facilitação de vistos na Turquia; 
recorda aos Estados-Membros os seus 
compromissos assumidos no âmbito do 
acordo de associação, em conformidade 
com o acórdão do Tribunal de Justiça 
Europeu no processo «Sosyal», de 19 de 
fevereiro de 2009.

Or. en
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Alteração 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

Or. en
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Alteração 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

Or. en

Alteração 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras;
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto todas as disposições deste
acordo não entrarem em vigor, sejam 
plenamente aplicados os acordos bilaterais 
vigentes; recorda que a Turquia é um dos 
principais países de trânsito da imigração 
ilegal para a UE e sublinha a necessidade 
de intensificar a cooperação com a UE no 
que toca a gestão das migrações, a luta 
contra o tráfico de seres humanos e o 
controlo das fronteiras; salienta, uma vez 
mais, a importância de facilitar o acesso à 
UE aos empresários, universitários, 
estudantes e representantes da sociedade 
civil turcos; apoia os esforços da Comissão 
e dos Estados-Membros no sentido de 
aplicar o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adotado neste domínio 
e criar centros de facilitação de vistos na 
Turquia; recorda aos Estados-Membros os 
seus compromissos assumidos no âmbito 
do acordo de associação, em conformidade 
com o acórdão do Tribunal de Justiça 
Europeu no processo «Sosyal», de 19 de 
fevereiro de 2009.

Or. en

Alteração 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração ilegal para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros os seus compromissos 
assumidos no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

3. Saúda a decisão do Conselho de 
convidar a Comissão a tomar medidas no 
sentido da liberalização de vistos numa 
perspetiva gradual e de longo prazo, em 
paralelo com a assinatura do acordo 
relativo à readmissão; insta a Turquia a 
assinar e a aplicar o acordo de readmissão 
o mais rapidamente possível e a assegurar 
que, enquanto este acordo não entrar em 
vigor, sejam plenamente aplicados os 
acordos bilaterais vigentes; recorda que a 
Turquia é um dos principais países de 
trânsito da imigração irregular para a UE e 
sublinha a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no que toca a gestão 
das migrações, a luta contra o tráfico de 
seres humanos e o controlo das fronteiras; 
salienta, uma vez mais, a importância de 
facilitar o acesso à UE aos empresários, 
universitários, estudantes e representantes 
da sociedade civil turcos; apoia os esforços 
da Comissão e dos Estados-Membros no 
sentido de aplicar o código de vistos, 
harmonizar e simplificar o regime adotado 
neste domínio e criar centros de facilitação 
de vistos na Turquia; recorda aos 
Estados-Membros as suas obrigações 
assumidas no âmbito do acordo de 
associação, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no 
processo «Sosyal», de 19 de fevereiro de 
2009.

Or. en

Alteração 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3-A. Manifesta o seu espanto com o 
“relatório sobre os progressos” publicado 
pelo governo da Turquia, no qual este se 
autoavalia;

Or. nl

Alteração 107
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Salienta a necessidade urgente de 
adotar o projeto de lei relativa aos 
estrangeiros e à proteção internacional, 
cuja adoção está atrasada; e manifesta-se 
preocupado com a situação do acesso à 
proteção internacional nas fronteiras 
terrestres e nas zonas de trânsito aéreo;

Or. en

Alteração 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Manifesta a sua apreensão com o 
facto de ser mantida a recusa arbitrária 
de acesso ao processo de asilo e a prática 
de repatriamento de refugiados, 
requerentes de asilo e outras pessoas que 
podem carecer de proteção; insta o 
Governo a harmonizar, de acordo com os 
padrões internacionais, as normas em 
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matéria de detenção consideradas 
irregulares pelo TEDH no processo 
Abdolkhani e Karimina vs. Turquia; insta 
a Grande Assembleia Nacional Turca a 
aprovar uma lei abrangente, em 
consonância com as normas 
internacionais sobre proteção e 
acolhimento, a fim de proteger os direitos 
de todos os refugiados, requerentes de 
asilo e outras pessoas que podem carecer 
de proteção, sem discriminações, no 
quadro da jurisdição turca;

Or. en

Alteração 109
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda aos Estados-Membros o seu 
compromisso de aplicar a isenção de 
vistos, no âmbito do acordo de associação, 
em conformidade com o acórdão do 
Tribunal de Justiça Europeu no processo 
«Sosyal e Savatli», de 19 de fevereiro de 
2009;

Or. en

Alteração 110
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Solicita à Comissão que tome todas 
as medidas necessárias para garantir que 
os direitos em matéria de segurança social 
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dos trabalhadores turcos na UE não 
sejam entravados pelos Estados-Membros 
com base na decisão do Conselho de 6 de 
dezembro de 2012, até que sejam 
concluídas as negociações com a Turquia 
sobre um novo texto para substituir a 
Decisão 3/80 do Conselho de Associação 
UE-Turquia, uma vez que a UE e a 
Turquia devem chegar a acordo quanto a 
um texto comum para que este seja 
juridicamente vinculativo;

Or. en

Alteração 111
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Recorda que os fluxos de imigração 
ilegal que chegam às fronteiras externas 
da UE na Turquia suscitam preocupação; 
tem em conta as medidas tomadas pela 
Turquia para prevenir e combater de 
forma determinada esses fluxos; sublinha 
a necessidade de intensificar a 
cooperação com a UE no tocante à gestão 
das migrações, à luta contra o tráfico de 
seres humanos e ao controlo das 
fronteiras;

Or. en

Alteração 112
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho 
demonstrado na nova Constituição e pelo 
processo inclusivo de consulta da 
sociedade civil, o que reflete a diversidade 
da sociedade turca; encoraja o Comité a 
prosseguir o seu trabalho e a abordar as 
questões mais importantes de forma 
colegial e em plena harmonia com os 
valores da UE, tais como (i) a separação 
do poder e um sistema de equilíbrio de 
poderes adequado, (ii) as relações entre o 
Estado, a sociedade e a religião, (iii) um 
sistema de governança inclusivo que 
assegure os direitos básicos para todos os 
cidadãos e (iv) um conceito de cidadania 
inclusiva;

Suprimido

Or. nl

Alteração 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as 
relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 

4. Reconhece o empenho do Comité de 
Conciliação Constitucional na nova 
Constituição e salienta a necessidade de 
um processo inclusivo de consulta da 
sociedade civil, o que reflete a diversidade 
da sociedade turca; encoraja o Comité a 
prosseguir o seu trabalho e a abordar as 
questões mais importantes de forma
abrangente e representativa e em plena 
harmonia com os critérios e valores da UE, 
tais como (i) a separação dos poderes e um 
sistema de equilíbrio de poderes adequado,
(ii) as relações entre o Estado, a sociedade 
e a religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos
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de cidadania inclusiva; humanos e as liberdades fundamentais a
todos os cidadãos e (iv) um conceito de 
cidadania inclusiva;

Or. en

Alteração 114
Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o 
seu trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as 
relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos 
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

4. Observa o empenho do Comité de 
Conciliação Constitucional no sentido de 
elaborar um projeto de nova Constituição 
e pelo processo inclusivo de consulta da 
sociedade civil, o que reflete a diversidade 
da sociedade turca; no entanto, manifesta 
preocupação com a aparente falta de 
progressos por parte do Comité até ao 
momento; encoraja o Comité a rever os 
seus métodos de trabalho, com vista a 
alcançar um verdadeiro consenso baseado 
no compromisso, e a abordar as questões 
mais importantes de forma colegial e em 
plena harmonia com os valores da UE, tais 
como (i) a separação do poder e um 
sistema de equilíbrio de poderes adequado,
(ii) as relações entre o Estado, a sociedade 
e a religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos 
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

Or. en

Alteração 115
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o 
seu trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as
relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos 
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

4. Observa o empenho do Comité de 
Conciliação Constitucional no sentido de 
elaborar um projeto de nova Constituição 
e pelo processo inclusivo de consulta da 
sociedade civil, o que reflete a diversidade 
da sociedade turca; no entanto, manifesta 
preocupação com a aparente falta de 
progressos por parte do Comité até ao 
momento; encoraja o Comité a rever os 
seus métodos de trabalho, com vista a 
alcançar um verdadeiro consenso baseado 
no compromisso, e a abordar as questões 
mais importantes de forma colegial e em 
plena harmonia com os valores da UE, tais 
como (i) a separação do poder e um 
sistema de equilíbrio de poderes adequado,
(ii) as relações entre o Estado, a sociedade 
e a religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos 
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

Or. en

Alteração 116
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as 

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta de um vasto leque de 
partes interessadas, entre as quais 
partidos políticos não representados no 
parlamento e minorias não muçulmanas,
o que reflete adequadamente a diversidade 
da sociedade turca; encoraja o Comité a 
prosseguir o seu trabalho e a abordar as 
questões mais importantes de forma 
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relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos 
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

colegial e em plena harmonia com os 
valores da UE, tais como (i) a separação do 
poder e um sistema de equilíbrio de 
poderes adequado, (ii) as relações entre o 
Estado, a sociedade e a religião, (iii) um 
sistema de governança inclusivo que 
assegure os direitos básicos para todos os 
cidadãos e (iv) um conceito de cidadania 
inclusiva;

Or. en

Alteração 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como 
(i) a separação do poder e um sistema de
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as 
relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como 
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) um 
sistema de governança inclusivo que 
assegure os direitos fundamentais para 
todos os cidadãos e (iii) um conceito de 
cidadania inclusiva;

Or. en

Alteração 118
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como 
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as 
relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos 
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como 
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as 
relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 
inclusivo que assegure os direitos básicos 
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva; solicita a todos os 
partidos políticos e partes interessadas 
que adotem uma abordagem construtiva 
para a negociação da nova Constituição;

Or. en

Alteração 119
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) as 
relações entre o Estado, a sociedade e a 
religião, (iii) um sistema de governança 

4. Saúda o Comité de Conciliação 
Constitucional pelo empenho demonstrado 
na nova Constituição e pelo processo 
inclusivo de consulta da sociedade civil, o 
que reflete a diversidade da sociedade 
turca; encoraja o Comité a prosseguir o seu 
trabalho e a abordar as questões mais 
importantes de forma colegial e em plena 
harmonia com os valores da UE, tais como
(i) a separação do poder e um sistema de 
equilíbrio de poderes adequado, (ii) a 
proteção do caráter democrático e secular 
do Estado e as relações entre o Estado, a 
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inclusivo que assegure os direitos básicos
para todos os cidadãos e (iv) um conceito 
de cidadania inclusiva;

sociedade e a religião, (iii) um sistema de 
governança inclusivo que assegure os 
direitos e liberdades fundamentais para 
todos os cidadãos e (iv) um conceito de 
cidadania inclusiva;

Or. en

Alteração 120
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de avançar na 
implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, na 
adoção de legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e de justiça 
militar;

5. Salienta a necessidade de avançar ainda
mais na implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, na 
adoção de legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e de justiça 
militar; observa que a presença e os 
poderes do Ministro da Justiça e do seu 
subsecretário no Conselho Superior de 
Magistratura são motivos de preocupação 
considerável quanto à independência do 
sistema judicial;

Or. en

Alteração 121
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de avançar na 
implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, na 
adoção de legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e de justiça 
militar;

5. Salienta a necessidade de avançar na 
implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, na 
adoção de legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e de justiça 
militar e de legislação que introduza 
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medidas de ação positiva, a fim de 
contribuir para a concretização da 
igualdade de género;

Or. en

Alteração 122
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de avançar na 
implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, na 
adoção de legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e de justiça 
militar;

5. Salienta a necessidade de avançar na 
implementação das alterações 
constitucionais de 2010, em particular, na 
adoção de legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e de justiça 
militar; congratula-se com a entrada em 
vigor da legislação que prevê o direito ao 
recurso para o Tribunal Constitucional, 
como previsto pelas alterações de 2010 à 
Constituição;

Or. en

Alteração 123
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Solicita esclarecimentos quanto à 
forma como será aplicado o resultado dos 
trabalhos do Comité, tendo em conta o 
facto de a atual Constituição (artigo 
175.°) apenas prever a alteração do texto 
existente;

Or. en
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Alteração 124
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do 
sistema democrático da Turquia, e 
salienta a importância do apoio e 
empenho de todos os partidos políticos no 
processo de reforma, em particular o 
estabelecimento de um enquadramento 
jurídico sólido que proteja e reforce os 
direitos fundamentais de todas as 
comunidades; saúda o trabalho da 
Comissão de Inquérito sobre os Direitos 
do Homem e apela a que seja atribuído 
um papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova 
legislação com o acervo ou com as 
normas europeias durante o processo 
legislativo;

Suprimido

Or. nl

Alteração 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e sublinha a 
necessidade do seu empenho ativo no 
processo de reforma, em particular no



PE504.377v01-00 72/125 AM\926673PT.doc

PT

reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades; saúda o trabalho 
da Comissão de Inquérito sobre os Direitos 
do Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
durante o processo legislativo;

estabelecimento de um enquadramento 
jurídico sólido que proteja e reforce os 
direitos fundamentais de todas as 
comunidades; saúda o trabalho da 
Comissão de Inquérito sobre os Direitos do 
Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
durante o processo legislativo;

Or. de

Alteração 126
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades; saúda o trabalho 
da Comissão de Inquérito sobre os Direitos 
do Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
durante o processo legislativo;

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades e cidadãos;
reitera o apelo lançado nas anteriores 
resoluções no sentido de que o sistema 
eleitoral seja reformado, reduzindo, para 
o efeito, o limiar de 10% para obter 
representação no Parlamento, reforçando, 
deste modo, o pluralismo partidário e 
refletindo melhor a pluralidade da 
sociedade turca; saúda o trabalho da 
Comissão de Inquérito sobre os Direitos do 
Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
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durante o processo legislativo;

Or. en

Alteração 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades; saúda o trabalho 
da Comissão de Inquérito sobre os Direitos 
do Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
durante o processo legislativo;

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades, e da diminuição 
do limiar para novos partidos políticos; 
saúda o trabalho da Comissão de Inquérito 
sobre os Direitos do Homem e apela a que 
seja atribuído um papel mais central à 
Comissão de Harmonização com a UE, no 
sentido de promover o alinhamento da 
nova legislação com o acervo ou com as 
normas europeias durante o processo 
legislativo;

Or. en

Alteração 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
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turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades; saúda o trabalho 
da Comissão de Inquérito sobre os Direitos 
do Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
durante o processo legislativo;

turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todos os cidadãos; saúda o trabalho da 
Comissão de Inquérito sobre os Direitos do 
Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
durante o processo legislativo;

Or. en

Alteração 129
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades; saúda o trabalho 
da Comissão de Inquérito sobre os Direitos 
do Homem e apela a que seja atribuído um 
papel mais central à Comissão de 
Harmonização com a UE, no sentido de 
promover o alinhamento da nova legislação 
com o acervo ou com as normas europeias 
durante o processo legislativo;

6. Reafirma o papel essencial 
desempenhado pela Assembleia Nacional 
turca (TGNA), enquanto centro do sistema 
democrático da Turquia, e salienta a 
importância do apoio e empenho de todos 
os partidos políticos no processo de 
reforma, em particular o estabelecimento 
de um enquadramento jurídico sólido que 
proteja e reforce os direitos fundamentais 
de todas as comunidades e cidadãos; saúda 
o trabalho da Comissão de Inquérito sobre 
os Direitos do Homem e apela a que seja 
atribuído um papel mais central à 
Comissão de Harmonização com a UE, no 
sentido de promover o alinhamento da 
nova legislação com o acervo ou com as 
normas europeias durante o processo 
legislativo;

Or. en
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Alteração 130
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais;
salienta, no entanto, a importância 
crucial de levar por diante o processo de 
reformas com um quarto pacote de 
reforma judicial que deverá tratar (a) as 
questões relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade 
urgente de introduzir uma distinção clara 
entre a promoção do terrorismo e o 
incitamento à violência e a expressão de 
ideias de não violência, por forma a 
salvaguardar a liberdade de expressão, (b) 
a questão da duração excessiva dos 
períodos de prisão preventiva e (c) a 
necessidade de facultar aos advogados de 
defesa o acesso ao processo;

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, adotado pela TGNA a 2 de julho 
de 2012, e as suas reformas concretas no 
campo do Código Penal Turco, do Código 
de Processo Penal, da Lei da Luta contra 
o Terrorismo, da Lei sobre Falências e 
Execução, da Lei da Imprensa, da Lei 
relativa ao Conselho de Estado, do Código 
do Processo Administrativo, da Lei 
relativa ao Instituto de Ciências Forenses, 
da Lei relativa ao Tribunal de Cassação, 
da Lei sobre a Magistratura, da Lei sobre 
os Pequenos Delitos e da Lei sobre os 
Registos Criminais, como um passo 
importante rumo a um processo de 
reforma global no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente do sistema judicial e 
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judicial e dos direitos fundamentais;
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 
aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

dos direitos fundamentais; salienta, no 
entanto, a importância crucial de levar por 
diante o processo de reformas com um 
quarto pacote de reforma judicial que 
deverá tratar (a) a definição
excessivamente vaga das infrações penais 
e, em especial, do que constitui um ato de 
terrorismo nos termos do Código Penal e 
da legislação antiterrorista, havendo 
necessidade urgente de introduzir uma 
distinção clara entre a promoção do 
terrorismo e o incitamento à violência e a 
expressão de ideias de não violência, em 
conformidade com a jurisprudência do 
TEDH, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão e dos meios de 
comunicação, (b) os procedimentos, 
designadamente a interpretação 
independente e imparcial das disposições 
legais a respeito dos direitos 
fundamentais, tais como facultar aos 
advogados de defesa o acesso pleno ao 
processo e abordar preocupações relativas 
à qualidade e coerência das provas, c) a 
eficácia, por exemplo em matéria de 
atraso nos processos, que, juntamente 
com normas processuais, levam a 
questões como a duração excessiva dos 
períodos de prisão preventiva;

Or. en

Alteração 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
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com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade 
urgente de introduzir uma distinção clara 
entre a promoção do terrorismo e o 
incitamento à violência e a expressão de 
ideias de não violência, por forma a 
salvaguardar a liberdade de expressão, (b) 
a questão da duração excessiva dos 
períodos de prisão preventiva e (c) a 
necessidade de facultar aos advogados de 
defesa o acesso ao processo;

com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) o abuso da legislação 
em matéria de luta contra o terrorismo 
para fins de perseguição política de 
críticos, jornalistas e membros da 
oposição sem provar, num julgamento 
livre e justo, que essas alegações têm 
fundamento, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 
aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

Or. en

Alteração 133
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais;
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 

7. Salienta que a reforma do sistema 
judicial turco é um elemento central dos 
esforços de consolidação democrática na 
Turquia; realça que o sistema judicial 
turco continua a sofrer de uma carga de 
trabalho excessiva, de independência 
insuficiente e de ausência de 
imparcialidade; saúda o terceiro pacote de 
reforma judicial, que contribui para o 
processo de reforma abrangente no 
domínio do sistema judicial e dos direitos 
fundamentais; assinala que houve 
progressos consideráveis em matéria de 
formação dos magistrados e da 
infraestrutura tecnológica do sistema de 
justiça; salienta, no entanto, a importância 
crucial de levar por diante o processo de 
reformas com um quarto pacote de reforma 
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preventiva e (c) a necessidade de facultar 
aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

judicial que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva, (c) a necessidade de facultar 
aos advogados de defesa o acesso ao 
processo, (d) a necessidade de abolir todos 
os tipos de tribunais especiais e os casos 
de que estes tratam;

Or. en

Alteração 134
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 
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aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

aos advogados de defesa o acesso ao 
processo; realça que a reforma do sistema 
judicial é uma condição indispensável 
para a modernização da Turquia e que 
essa reforma deve conduzir a um sistema 
judicial moderno, eficiente, plenamente 
independente e imparcial, que garanta a 
correta aplicação da lei a todos os 
cidadãos; a este respeito, chama 
particular atenção para o julgamento de 
Pinar Selek, que se arrastou por mais de 
15 anos e, apesar de três decisões de 
absolvição, resultou numa condenação a 
prisão perpétua, a 24 de janeiro de 2013, 
pelo severo Tribunal Penal, 12.° secção, 
de Istambul;

Or. en

Alteração 135
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 
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aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

aos advogados de defesa o acesso ao 
processo; saúda as alterações ao Código 
do Processo Penal e à Lei relativa à 
Execução de Medidas Punitivas e de 
Segurança para permitir a utilização da 
língua materna nos tribunais e espera 
uma aplicação rápida;

Or. en

Alteração 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 
aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

7. Saúda o terceiro pacote de reforma 
judicial, que contribui para o processo de 
reforma abrangente no domínio do sistema 
judicial e dos direitos fundamentais; 
salienta, no entanto, a importância crucial 
de levar por diante o processo de reformas 
com um quarto pacote de reforma judicial 
que deverá tratar (a) as questões 
relacionadas com as definições 
excessivamente vagas das infrações nos 
termos do direito penal e da legislação 
antiterrorista, havendo necessidade urgente 
de introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, a liberdade de 
reunião e a liberdade de expressão, o 
direito à greve e o direito à negociação 
coletiva, (b) a questão da duração 
excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 
aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

Or. en
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Alteração 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 139
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Congratula-se com a adoção e a 
entrada em vigor de legislação que prevê 
o direito à defesa, nos tribunais turcos, em 
qualquer língua que não o turco; 
congratula-se com a entrada em vigor, a 
19 de janeiro, da lei relativa ao 
pagamento de indemnizações por longos 
julgamentos e pela não execução, 
execução tardia ou parcial de vereditos de 
tribunais e espera que a via de recurso 
nacional prevista permita reduzir o 
número de processos pendentes contra a 
Turquia no Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; 

Or. en

Alteração 140
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Realça a importância de levar por 
diante e de aplicar, sem demoras, o 
processo de reformas com um quarto 
pacote de reforma judicial que deverá 
tratar (a) as questões relacionadas com as 
definições excessivamente vagas das 
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infrações nos termos do direito penal e da 
legislação de luta contra o terrorismo, 
havendo necessidade urgente de 
introduzir uma distinção clara entre a 
promoção do terrorismo e o incitamento à 
violência e a expressão de ideias de não 
violência, por forma a salvaguardar a 
liberdade de expressão, (b) a questão da 
duração excessiva dos períodos de prisão 
preventiva e (c) a necessidade de facultar 
aos advogados de defesa o acesso ao 
processo;

Or. en

Alteração 141
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Manifesta a sua preocupação com os 
julgamentos em curso e com os longos 
períodos de prisão preventiva de ativistas, 
advogados, jornalistas e membros dos 
partidos da oposição eleitos para a 
Grande Assembleia Nacional Turca, o 
que representa uma interferência em 
atividades políticas legais e no direito à 
associação e participação na vida política; 
congratula-se com a abolição dos 
tribunais especiais, criados pelo Governo 
turco em 2005, como votado pelo 
Parlamento, mas lamenta o facto de isto 
não afetar as ações em curso;

Or. en

Alteração 142
Renate Sommer
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Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Critica, neste sentido, as detenções de 
estudantes (incluindo a cidadã 
franco-turca Sevil Sevimli) que 
participam em protestos pacíficos e que 
recorrem a ideias de não violência para 
protestarem a favor da liberdade de 
educação e de opinião;

Or. de

Alteração 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Manifesta a sua preocupação quanto 
à recente ocorrência frequente de 
assassinatos de cidadãos turcos de origem 
arménia, nomeadamente o de quatro 
idosas em Istambul, o que não contribui 
para os esforços turcos de adesão à UE; 
solicita ao Governo turco que investigue 
cabalmente esta questão, em 
conformidade com os procedimentos
democráticos legais, porquanto têm 
origem em todas as convenções 
internacionais relevantes em matéria de 
respeito dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Solicita ao Governo turco – para 
melhorar a eficácia dos processos 
judiciais e pôr termo ao atual atraso nos 
processos – que ponha a funcionar, o 
mais rapidamente possível, os tribunais 
regionais de segunda instância – que nos 
termos da lei deviam ter entrado em 
funcionamento em junho de 2007 – e que 
se concentre na formação de juízes para 
este fim;

Or. en

Alteração 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação face às discriminações 
políticas graves, constantes e múltiplas 
que o partido de oposição pró-curdo BDP 
enfrentou em 2012, nomeadamente 
levantamentos de imunidade parlamentar 
de vários membros da TGNA e ameaças 
de dissolução do partido; lamenta 
profundamente os danos causados pelas 
detenções de milhares de ativistas do 
BDP, entre outros, assim como a 
manutenção destes em prisão preventiva 
durante anos, e solicita ao Governo turco 
que modifique urgentemente as leis e 
regulamente o poder judicial, a fim de 
reparar os danos causados;

Or. en
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Alteração 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Considera que o veredicto 
pronunciado no caso «Pinar Selek», a 24 
de janeiro de 2013, é um exemplo evidente 
das falhas do sistema judicial turco e da 
debilidade das investigações na Turquia; 
considera que este acórdão constitui um 
teste do Estado de direito e da 
credibilidade do poder judicial na 
Turquia;

Or. en

Alteração 147
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Congratula-se com a entrada em 
vigor da lei que instaura um Comité de 
Conciliação, com vista à criação de uma 
via de recurso nacional para resolver o 
problema da duração excessiva dos 
processos judiciais, em conformidade com 
os princípios do TEDH;

Or. en

Alteração 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

7-B. Constata que a delegação ad hoc do 
Parlamento para a observação dos 
julgamentos de jornalistas na Turquia 
continuará a acompanhar o julgamento 
de jornalistas e a seguir as reformas 
judiciais na Turquia que abordam a 
liberdade de expressão e dos meios de 
comunicação; 

Or. en

Alteração 149
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 7-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-C. Congratula-se com a adoção pela 
Grande Assembleia Nacional Turca, a 24 
de janeiro de 2013, da «Lei que prevê a 
Defesa na Língua de Preferência» nos 
julgamentos judiciais;

Or. en

Alteração 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Incentiva a Turquia a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos, tal como 
preparado pelo Ministério da Justiça, em 
cooperação com o Conselho da Europa, 
com base na jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), 

8. Incentiva a Turquia a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos, tal como 
preparado pelo Ministério da Justiça, em 
cooperação com o Conselho da Europa, 
com base na jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), 
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por forma a resolver questões levantadas 
em acórdãos do TEDH nos quais se 
considerou que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); apoia o 
Ministério da Justiça e o Conselho 
Superior da Magistratura (CSM) ao 
assegurar a formação dos juízes e dos 
magistrados do Ministério Público no 
domínio dos direitos humanos; saúda o 
facto de o CSM ter estabelecido novos 
critérios de avaliação para os juízes e os 
magistrados do Ministério Público, 
recompensando o respeito das disposições 
da CEDH e dos acórdãos do TEDH;

por forma a resolver questões levantadas 
em acórdãos do TEDH nos quais se 
considerou que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); exorta a 
Turquia a intensificar os seus esforços 
para a aplicação plena da jurisprudência 
do TEDH e apoia o Ministério da Justiça e 
o Conselho Superior da Magistratura 
(CSM) ao assegurar a formação dos juízes 
e dos magistrados do Ministério Público no 
domínio dos direitos humanos; saúda o 
facto de o CSM ter estabelecido novos 
critérios de avaliação para os juízes e os 
magistrados do Ministério Público, 
recompensando o respeito das disposições 
da CEDH e dos acórdãos do TEDH;

Or. en

Alteração 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Incentiva a Turquia a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos, tal como 
preparado pelo Ministério da Justiça, em 
cooperação com o Conselho da Europa, 
com base na jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), 
por forma a resolver questões levantadas 
em acórdãos do TEDH nos quais se 
considerou que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH); apoia o 
Ministério da Justiça e o Conselho 
Superior da Magistratura (CSM) ao 
assegurar a formação dos juízes e dos 
magistrados do Ministério Público no 
domínio dos direitos humanos; saúda o 
facto de o CSM ter estabelecido novos 
critérios de avaliação para os juízes e os 

8. Incentiva a Turquia a adotar o Plano de 
Ação para os Direitos Humanos, tal como 
preparado pelo Ministério da Justiça, em 
cooperação com o Conselho da Europa, 
com base na jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), 
por forma a resolver questões levantadas 
em acórdãos do TEDH nos quais se 
considerou que a Turquia violou as 
disposições da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDH), e apela à sua 
aplicação; apoia o Ministério da Justiça e o 
Conselho Superior da Magistratura (CSM) 
ao assegurar a formação dos juízes e dos 
magistrados do Ministério Público no 
domínio dos direitos humanos; saúda o 
facto de o CSM ter estabelecido novos 
critérios de avaliação para os juízes e os 
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magistrados do Ministério Público, 
recompensando o respeito das disposições 
da CEDH e dos acórdãos do TEDH;

magistrados do Ministério Público, 
recompensando o respeito das disposições 
da CEDH e dos acórdãos do TEDH;

Or. en

Alteração 152
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática de intentar ações penais contra 
defensores e ativistas dos direitos 
humanos e jornalistas que divulgam 
provas de violações dos direitos humanos 
ou levantam outras questões de interesse 
público; considera a criminalização de 
opiniões um importante obstáculo à 
proteção integral dos direitos humanos na 
Turquia;

Or. en

Alteração 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Assinala a importância de assegurar 
uma proteção efetiva aos defensores dos 
direitos humanos; manifesta a sua 
preocupação face às constantes ações 
judiciais contra defensores dos direitos 
humanos e sua contínua perseguição; a 
este respeito, chama a atenção, em 
particular, para o julgamento da 
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escritora, socióloga e feminista Pinar 
Selek, que se arrastou por mais de 15 
anos e, apesar de três decisões de 
absolvição, resultou numa condenação a 
prisão perpétua, a 24 de janeiro de 2013; 
condena veementemente esta decisão, 
assinalando que a longa duração do 
processo suscita interrogações quanto ao 
direito à liberdade e à segurança, assim 
como ao direito a um julgamento 
equitativo, consagrados, respetivamente, 
nos artigos 5.° e 6.° da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Solicita à Turquia que reafirme o seu 
empenho em lutar contra a impunidade, 
que faça diligências para aderir ao 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional (TPI), que alinhe 
integralmente a sua legislação nacional 
por todas as obrigações ao abrigo do 
Estatuto de Roma – nomeadamente 
através da introdução de disposições para 
cooperar plena e imediatamente com o 
TPI e investigar e processar de forma 
eficaz perante os tribunais nacionais, em 
casos de genocídio, crimes contra a 
humanidade e crimes de guerra – e ainda 
que adira ao Acordo sobre os Privilégios e 
Imunidades do Tribunal (APIC); 

Or. en
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Alteração 155
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei 
sobre a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de
reformar a lei sobre a internet e de 
melhorar a liberdade dos meios de 
comunicação; assinala a necessidade de 
eliminar as restrições de acesso dos 
cidadãos turcos à informação e de 
reforçar este direito; salienta a 
necessidade de aprofundar a reforma da
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura;

Or. en

Alteração 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
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opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

opiniões; lamenta profundamente as 
constantes ações contra jornalistas e o 
persistente número elevado de jornalistas 
detidos; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet; salienta a importância de pôr 
termo às restrições às liberdades 
fundamentais no contexto mais amplo do 
Estado de direito, em termos tanto de 
redação como de aplicação da lei;

Or. en

Alteração 157
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; critica veementemente o elevado 
número de jornalistas presos e de ações 
penais em curso intentadas contra 
jornalistas que se manifestam de forma 
crítica, o que compromete a liberdade de 
opinião e de imprensa; salienta a 
importância de abolir a legislação que 
prevê coimas desproporcionadamente 
elevadas aos meios de comunicação social, 
originando, em alguns casos, o seu 
encerramento ou a autocensura e salienta 
também a necessidade urgente de reformar 
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a lei sobre a internet;

Or. de

Alteração 158
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; manifesta uma grande
preocupação pelo número crescente de 
violações da liberdade de expressão e a 
continuação, na prática, da sua restrição;
salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

Or. en

Alteração 159
Ismail Ertug

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
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social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
administrativas no domínio fiscal
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

Or. en

Alteração 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social e as liberdades digitais se encontram 
no cerne dos valores europeus e que uma 
sociedade verdadeiramente democrática 
exige uma verdadeira liberdade de 
expressão, incluindo o direito à divergência 
de opiniões; salienta a importância de 
abolir a legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

Or. en



AM\926673PT.doc 95/125 PE504.377v01-00

PT

Alteração 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta novamente a importância 
de abolir a legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

Or. nl

Alteração 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas fiscais 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
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autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

Or. en

Alteração 163
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta o papel especial dos 
órgãos de comunicação social públicos no 
reforço da democracia e solicita às 
autoridades que garantam a 
independência, sustentabilidade e 
conformidade destes órgãos com as 
normas europeias; manifesta 
preocupação quanto ao facto de os 
progressos consideráveis obtidos neste 
domínio com as anteriores reformas terem 
sido invertidos e de a Turquia ser agora, 
de entre todos os países membros do 
Conselho da Europa, aquele que tem o 
número mais elevado de decisões do 
TEDH relativas a violações da liberdade 
de expressão; reitera a necessidade de 
alterar os artigos 26.° e 28.° da 
Constituição, que limitam a liberdade de 
expressão com base na segurança 
nacional, ordem pública e unidade 
nacional, assim como a necessidade de 
reformar os artigos do Código Penal e da 
Lei Antiterrorismo que são utilizados para 
restringir a liberdade de expressão; 
manifesta especial preocupação com o 
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facto de o Código Penal e a Lei 
Antiterrorismo serem utilizados para a 
prossecução de declarações não violentas, 
quando são interpretadas como apoiando 
os objetivos de uma organização 
terrorista; salienta a importância de abolir 
a legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

Or. en

Alteração 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet; lamenta que um certo número 
de leis – como os artigos 301.º e 318.º e o 
artigo 220.º, n.º 6, em combinação com o 
artigo 314.º, n.º 2, e os artigos 285.º e 
288.º do Código Penal, o artigo 6.º e o 
artigo 7.º, n.º 2, da lei contra o terrorismo 
e a Lei n.º 5651/2007 relativa à Internet –
continue a restringir a liberdade de 
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expressão; reitera o seu apelo ao Governo 
para que conclua a reapreciação do 
quadro jurídico que rege a liberdade de 
expressão e o alinhe, sem demora, pela 
CEDH e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem; 
condena, por isso, a instauração de 
procedimentos judiciais ilegais contra 
jornalistas, escritores, editores, 
universitários, defensores dos direitos 
humanos, manifestantes e ativistas 
pacíficos e membros de associações e 
partidos políticos curdos;

Or. en

Alteração 165
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet; insiste na necessidade de 
quaisquer julgamentos contra jornalistas 
se realizarem de forma transparente, 
respeitando o Estado de direito e 
garantindo condições adequadas, como a 
disponibilização de instalações adaptadas 
a cada audição, a distribuição de 
manuscritos corretos aos detidos e a 
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prestação de informações aos jornalistas 
sobre as acusações contra eles aduzidas;

Or. en

Alteração 166
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet; constata, com preocupação, que 
a maior parte dos meios de comunicação 
pertencem a grandes consórcios, com 
uma vasta gama de interesses que 
ultrapassam a livre circulação de 
informação e de ideias, ou se concentram 
sob esta forma; reitera o seu apelo à 
adoção de uma nova lei sobre os meios de 
comunicação social, que aborde, 
designadamente, as questões da 
independência, da propriedade e da 
fiscalização administrativa;

Or. en

Alteração 167
Richard Howitt
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Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet; reflete as preocupações do 
Representante da OSCE para a Liberdade 
de Imprensa relativamente à mais recente 
onda de detenções de jornalistas e reitera 
o seu apelo às autoridades para que 
procedam à reforma legislativa com base 
na lei de luta contra o terrorismo do país, 
ao abrigo da qual cerca de 100 jornalistas 
aguardam ainda julgamento;

Or. en

Alteração 168
Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 

9. Recorda que a liberdade de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social se encontram no cerne dos valores 
europeus e que uma sociedade 
verdadeiramente democrática exige uma 
verdadeira liberdade de expressão, 
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incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet;

incluindo o direito à divergência de 
opiniões; salienta a importância de abolir a 
legislação que prevê coimas 
desproporcionadamente elevadas aos meios 
de comunicação social, originando, em 
alguns casos, o seu encerramento ou a 
autocensura e salienta também a 
necessidade urgente de reformar a lei sobre 
a internet; condena a detenção contínua 
de jornalistas e insiste em que o Governo 
turco dê início à aplicação de 
procedimentos adequados para garantir a 
liberdade de opinião e de expressão na 
sociedade turca;

Or. en

Alteração 169
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de a Lei sobre as Empresas de Rádio 
e de Televisão e as suas Emissões conter 
restrições à liberdade dos meios de 
comunicação suscetíveis de interpretação 
subjetiva, como por exemplo a «proteção 
da família» e a «moralidade pública», que 
não constam da Diretiva «Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual» da UE;

Or. en

Alteração 170
Jarosław Leszek Wałęsa

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

9-A. Constata que, apesar de importantes 
reformas e progressos em matéria de 
direitos humanos, a situação no campo da 
liberdade da imprensa se deteriora; 
condena, ainda, a prática de detenção de 
jornalistas sob vagas acusações 
relacionadas com o combate ao 
terrorismo; insta a que seja permitido à 
imprensa noticiar livremente, sem medo 
de detenção, assim como a pôr cobro ao 
assédio devido à denúncia de questões 
políticas sensíveis; congratula-se com a 
mudança positiva que é a entrada em 
vigor do direito à defesa nos tribunais 
turcos em outra língua que não o turco;

Or. en

Alteração 171
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Considera que o veredicto 
pronunciado no caso «Pinar Selek», a 24 
de janeiro de 2013, é um exemplo evidente 
das falhas do sistema judicial turco e da 
debilidade das investigações na Turquia; 
considera que este acórdão é uma 
demonstração da lamentável falta de 
credibilidade do poder judicial na 
Turquia;

Or. en

Alteração 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz
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Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Recomenda às autoridades turcas 
que permitam a utilização livre do curdo 
em todos os aspetos da vida pública nas 
regiões de expressão curda, 
nomeadamente em escolas, municípios, 
tribunais e na vida comercial; encoraja o 
Governo turco a trabalhar para que o 
curdo seja incluído no ensino bilingue 
desde o ensino precoce e a dar início a um 
programa de apoio estatal para a 
formação dos professores nas línguas 
curdas; salienta a importância do 
Primeiro-Ministro Erdogan e do seu 
governo para avançar na tarefa de 
convencer a opinião pública turca de que 
as reformas que visam a igualdade de 
tratamento são justificadas, com base na 
justiça, equidade e história comum, assim 
como para convencer os curdos de que as 
reformas serão plenamente aplicadas; 
recomenda que o Governo turco ajude a 
informar a opinião pública acerca da 
legitimidade internacional do 
multilinguismo na educação, diversidade 
étnica e poderes mais amplos para as 
autarquias;

Or. en

Alteração 173
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Manifesta-se preocupado com o 
recurso excessivo à força por parte da 
polícia, observado nas manifestações 
relativas à questão curda, aos direitos dos 
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estudantes e aos direitos dos sindicatos; 
realça que, apesar das melhorias em 
termos legais, a tortura e os maus tratos 
pelas forças de segurança continuam a 
ser uma preocupação séria;

Or. en

Alteração 174
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 9-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-C. Considera que o sistema de partidos 
políticos da Turquia continua a constituir 
uma restrição fundamental à liberdade de 
associação; solicita à Turquia que limite, 
constitucionalmente, a dissolução apenas 
aos partidos que defendam o recurso à 
violência como meio de subversão da 
ordem constitucional, em conformidade 
com as recomendações da Comissão de 
Veneza;

Or. en

Alteração 175
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste 

Suprimido
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processo; salienta que a definição de 
padrões de desempenho constituiria um 
roteiro claro e daria um impulso ao 
processo de reformas; convida, por 
conseguinte, o Conselho a renovar 
esforços para a abertura dos capítulos 23 
e 24;

Or. de

Alteração 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste 
processo; salienta que a definição de 
padrões de desempenho constituiria um 
roteiro claro e daria um impulso ao 
processo de reformas; convida, por 
conseguinte, o Conselho a renovar 
esforços para a abertura dos capítulos 23 
e 24;

Suprimido

Or. en

Alteração 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 

Suprimido
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judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste 
processo; salienta que a definição de 
padrões de desempenho constituiria um 
roteiro claro e daria um impulso ao 
processo de reformas; convida, por 
conseguinte, o Conselho a renovar 
esforços para a abertura dos capítulos 23 
e 24;

Or. en

Alteração 178
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste 
processo; salienta que a definição de 
padrões de desempenho constituiria um 
roteiro claro e daria um impulso ao 
processo de reformas; convida, por 
conseguinte, o Conselho a renovar 
esforços para a abertura dos capítulos 23 
e 24;

Suprimido

Or. nl

Alteração 179
Sophocles Sophocleous

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24;

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho oficiais constituiria um roteiro 
claro e daria um impulso ao processo de 
reformas;

Or. en

Alteração 180
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo;
salienta que a definição de padrões de 
desempenho constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas;
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24;

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de iniciar um 
diálogo mais intenso através da abertura 
dos capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo;
salienta que a definição de padrões de 
desempenho oficiais nos domínios em que 
a Turquia necessita de melhorias 
adicionais constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas;
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24;

Or. en



PE504.377v01-00 108/125 AM\926673PT.doc

PT

Alteração 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24;

10. Apoia a nova abordagem da Comissão 
no sentido de abrir os capítulos 
relacionados com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos numa fase inicial do 
processo de negociação e de apenas os 
encerrar no final deste processo; salienta 
que a definição de padrões de desempenho 
constituiria um roteiro claro e daria um 
impulso ao processo de reformas; convida, 
por conseguinte, o Conselho a renovar 
esforços para a abertura dos capítulos 23 e 
24;

Or. nl

Alteração 182
Ioannis Kasoulides

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho oficiais constituiria um roteiro 
claro e daria um impulso ao processo de 
reformas; convida, por conseguinte, o 
Conselho e todas as partes em causa a 
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capítulos 23 e 24; renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24;

Or. en

Alteração 183
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24;

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão, quanto ao quadro de 
negociações dos novos países candidatos à 
adesão, no sentido de abrir os capítulos 
relacionados com o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, com a justiça e os 
assuntos internos numa fase inicial do 
processo de negociação e de apenas os 
encerrar no final deste processo; salienta 
que a definição de padrões de desempenho 
oficiais constituiria um roteiro claro e daria 
um impulso ao processo de reformas; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24 e solicita ao Governo 
turco que cumpra todas as suas 
obrigações legais relevantes, decorrentes 
do acervo comunitário e do quadro de 
negociações, e que respeite, integralmente 
e sem discriminação, os direitos 
soberanos dos Estados-Membros da UE, 
especialmente os direitos fundamentais e 
os sistemas judiciais;

Or. en

Alteração 184
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 
capítulos 23 e 24;

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho oficiais constituiria um roteiro 
claro e daria um impulso ao processo de 
reformas; convida, por conseguinte, o 
Conselho a renovar esforços para a 
abertura dos capítulos 23 e 24; regista as 
informações recentes veiculadas pelos 
meios de comunicação segundo as quais o 
Governo francês tenciona levantar o 
bloqueio do capítulo sobre a política 
económica e monetária; considera que tal 
poderia servir de catalisador para um 
novo impulso positivo com vista à adesão;

Or. en

Alteração 185
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo;  
salienta que a definição de padrões de 
desempenho constituiria um roteiro claro e 
daria um impulso ao processo de reformas; 
convida, por conseguinte, o Conselho a 
renovar esforços para a abertura dos 

10. Apoia inteiramente a nova abordagem 
da Comissão no sentido de abrir os 
capítulos relacionados com o sistema 
judicial e os direitos fundamentais, com a 
justiça e os assuntos internos numa fase 
inicial do processo de negociação e de 
apenas os encerrar no final deste processo; 
salienta que a definição de padrões de 
desempenho oficiais constituiria um roteiro 
claro e daria um impulso ao processo de 
reformas; convida, por conseguinte, o 
Conselho a renovar esforços para a 
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capítulos 23 e 24; abertura dos capítulos 23 e 24 e solicita à 
Comissão que envie os relatórios de 
avaliação destes capítulos;

Or. en

Alteração 186
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Encoraja a Turquia a alinhar a sua 
legislação pelo acervo relativo à proteção 
de dados; salienta que a Turquia deve 
ratificar tanto a Convenção do Conselho 
da Europa para a proteção das pessoas 
relativamente ao tratamento automatizado 
de dados de caráter pessoal como o 
Protocolo adicional relativo às 
autoridades de supervisão e ao fluxo 
transfronteiriço de dados, a fim de 
melhorar as relações entre a UE e a 
Turquia nos domínios da cooperação 
judicial e policial, da luta antiterrorismo e 
da cibersegurança; 

Or. en

Alteração 187
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça e a designação do primeiro 
Provedor de Justiça Principal, que, por 
meio das suas decisões, deve assegurar a 
credibilidade da sua instituição; salienta 

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça e a designação do primeiro 
Provedor de Justiça Principal, que, por 
meio das suas decisões, deve assegurar a 
credibilidade da sua instituição; salienta 
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que a criação do lugar de Provedor de 
Justiça representa um passo importante 
para salvaguardar os direitos dos 
cidadãos, de modo a garantir a 
responsabilização da administração 
pública; apela ao gabinete do Provedor de 
Justiça para que o regulamento que rege o 
processo decisório interno garanta a 
independência da instituição;

que o Provedor de Justiça Principal deve 
promover a confiança do público na 
transparência e na responsabilidade dos 
serviços públicos; relembra que o 
Provedor de Justiça Principal e os 
membros do gabinete devem ser eleitos 
entre candidatos independentes e 
imparciais; apela ao gabinete do Provedor 
de Justiça para que o regulamento que rege 
o processo decisório interno garanta a 
independência e imparcialidade da 
instituição;

Or. en

Alteração 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça e a designação do primeiro 
Provedor de Justiça Principal, que, por 
meio das suas decisões, deve assegurar a 
credibilidade da sua instituição; salienta 
que a criação do lugar de Provedor de 
Justiça representa um passo importante 
para salvaguardar os direitos dos cidadãos, 
de modo a garantir a responsabilização da 
administração pública; apela ao gabinete 
do Provedor de Justiça para que o 
regulamento que rege o processo decisório 
interno garanta a independência da 
instituição;

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça; salienta que a criação do lugar de 
Provedor de Justiça deve ser um passo 
importante para salvaguardar os direitos 
dos cidadãos, de modo a garantir a 
responsabilização da administração 
pública; apela ao gabinete do Provedor de 
Justiça para que o regulamento que rege o 
processo decisório interno garanta a 
independência da instituição;

Or. en

Alteração 189
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça e a designação do primeiro 
Provedor de Justiça Principal, que, por 
meio das suas decisões, deve assegurar a 
credibilidade da sua instituição; salienta 
que a criação do lugar de Provedor de 
Justiça representa um passo importante 
para salvaguardar os direitos dos cidadãos, 
de modo a garantir a responsabilização da 
administração pública; apela ao gabinete 
do Provedor de Justiça para que o 
regulamento que rege o processo decisório 
interno garanta a independência da 
instituição;

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça, que, por meio das suas decisões, 
deve assegurar a credibilidade da sua 
instituição; salienta que a criação do lugar 
de Provedor de Justiça representa um passo 
importante para salvaguardar os direitos 
dos cidadãos, de modo a garantir a 
responsabilização da administração 
pública; apela ao gabinete do Provedor de 
Justiça para que o regulamento que rege o 
processo decisório interno garanta a 
independência da instituição;

Or. en

Alteração 190
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça e a designação do primeiro 
Provedor de Justiça Principal, que, por 
meio das suas decisões, deve assegurar a 
credibilidade da sua instituição; salienta 
que a criação do lugar de Provedor de 
Justiça representa um passo importante 
para salvaguardar os direitos dos cidadãos, 
de modo a garantir a responsabilização da 
administração pública; apela ao gabinete 
do Provedor de Justiça para que o 
regulamento que rege o processo decisório 
interno garanta a independência da 
instituição;

11. Saúda a lei relativa ao Provedor de 
Justiça e a designação do primeiro 
Provedor de Justiça Principal, que, por 
meio das suas decisões, deve assegurar a 
credibilidade da sua instituição; salienta 
que a criação do lugar de Provedor de 
Justiça representa um passo importante 
para salvaguardar os direitos dos cidadãos, 
de modo a garantir a responsabilização da 
administração pública; regista as 
preocupações destacadas pela 
organização Human Rights Watch, no 
seu relatório anual de 2013, relativas ao 
apertado controlo governamental das 
nomeações para a instituição nacional 
dos direitos humanos, criada em março de 
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2012, e para o gabinete do Provedor de 
Justiça, criado em junho de 2012; salienta 
que o Governo deve tomar medidas claras 
para garantir que a confiança do público 
nos mecanismos de fiscalização 
potencialmente importantes não seja 
comprometida; apela ao gabinete do 
Provedor de Justiça para que o 
regulamento que rege o processo decisório 
interno garanta a independência da 
instituição;

Or. en

Alteração 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Encoraja a Turquia a dar 
continuidade ao processo de controlo civil 
das forças de segurança; preconiza uma 
alteração da lei sobre as administrações 
provinciais, no sentido de conceder às 
autoridades civis uma supervisão mais 
ampla das operações militares e das 
atividades de aplicação da lei por parte 
das forças de segurança; salienta a 
importância de instituir uma agência 
independente de queixas no que diz 
respeito à aplicação da lei, para investigar 
denúncias relativas a violações dos 
direitos humanos, a maus tratos e a 
possíveis infrações por parte das 
autoridades policiais turcas; é de opinião 
que as disposições legais relativas à 
composição e aos poderes do Conselho 
Militar Supremo devem ser reformuladas;

Suprimido

Or. nl
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Alteração 192
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Encoraja a Turquia a dar continuidade 
ao processo de controlo civil das forças de 
segurança; preconiza uma alteração da lei 
sobre as administrações provinciais, no 
sentido de conceder às autoridades civis 
uma supervisão mais ampla das operações 
militares e das atividades de aplicação da 
lei por parte das forças de segurança; 
salienta a importância de instituir uma 
agência independente de queixas no que 
diz respeito à aplicação da lei, para 
investigar denúncias relativas a violações 
dos direitos humanos, a maus tratos e a 
possíveis infrações por parte das 
autoridades policiais turcas; é de opinião 
que as disposições legais relativas à 
composição e aos poderes do Conselho 
Militar Supremo devem ser reformuladas;

12. Encoraja a Turquia a dar continuidade 
ao processo de controlo civil das forças de 
segurança; preconiza uma alteração da lei 
sobre as administrações provinciais, no 
sentido de conceder às autoridades civis 
uma supervisão mais ampla das operações 
militares e das atividades de aplicação da 
lei por parte das forças de segurança; 
sublinha a importância de instituir uma 
agência independente de queixas no que 
diz respeito à aplicação da lei, para 
investigar denúncias relativas a violações 
dos direitos humanos, a maus tratos e a 
possíveis infrações por parte das 
autoridades policiais turcas; congratula-se 
com o projeto de lei apresentado no 
parlamento, relativo ao Comité de 
Acompanhamento da Aplicação da Lei, 
que visa investigar e punir agentes das 
autoridades de aplicação da lei envolvidos 
em atos criminosos ou tratamentos 
ilegais; é de opinião que as disposições 
legais relativas à composição e aos poderes 
do Conselho Militar Supremo devem ser 
reformuladas;

Or. en

Alteração 193
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Encoraja a Turquia a criar o 
Mecanismo Nacional de Prevenção, 
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exigido pelo Protocolo Facultativo da 
Convenção contra a Tortura, ratificado 
em 2011;

Or. en

Alteração 194
Eduard Kukan

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Reitera a sua preocupação quanto à 
prática contínua de intentar ações penais 
contra defensores e ativistas dos direitos 
humanos e jornalistas que divulgam 
provas de violações dos direitos humanos; 

Or. en

Alteração 195
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; 
manifesta preocupação pela alegada 

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais;
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utilização de provas contraditórias; 
lamenta que estes casos tenham sido 
ofuscados por preocupações relacionadas 
com o seu amplo âmbito e pelas falhas 
nos processos;

Or. en

Alteração 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; 
manifesta preocupação pela alegada 
utilização de provas contraditórias;
lamenta que estes casos tenham sido 
ofuscados por preocupações relacionadas 
com o seu amplo âmbito e pelas falhas nos 
processos;

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação sobre o 
KCK e de casos de alegados planos de 
golpe de Estado, como o «Ergenekon» e o 
«Plano Sledgehammer», deve demonstrar a 
força e o funcionamento correto, 
independente e transparente das 
instituições democráticas e do sistema 
judicial turcos, bem como o seu empenho 
firme e incondicional em respeitar os 
direitos fundamentais; lamenta que estes 
casos tenham sido ofuscados por 
preocupações relacionadas com o seu 
amplo âmbito e pelas falhas nos processos;

Or. en

Alteração 197
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Regista que, no julgamento do caso
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais;
manifesta preocupação pela alegada 
utilização de provas contraditórias; lamenta 
que estes casos tenham sido ofuscados por 
preocupações relacionadas com o seu
amplo âmbito e pelas falhas nos processos;

13. Regista que, no julgamento do caso
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais;
manifesta preocupação pela alegada 
utilização de provas contraditórias contra 
os arguidos nestes processos; lamenta que
a legitimidade destes processos tenha sido
comprometida por preocupações 
relacionadas com o âmbito demasiado 
amplo e pelas falhas nos processos, 
alimentando assim a polarização na 
sociedade e prejudicando a consolidação 
democrática;

Or. en

Alteração 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos, após longos períodos de prisão 
preventiva, a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
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transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; 
manifesta preocupação pela alegada 
utilização de provas contraditórias; lamenta 
que estes casos tenham sido ofuscados por 
preocupações relacionadas com o seu 
amplo âmbito e pelas falhas nos processos;

o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; face à 
ausência de tratamento justo, os vereditos 
carecem de legitimidade e de credibilidade 
e originam efeitos nefastos, injustiça e 
outros efeitos colaterais; manifesta 
preocupação pela alegada utilização de 
provas contraditórias e falsificadas; 
lamenta que a matéria de fundo destes
casos tenha sido ofuscada por 
preocupações relacionadas com o seu 
amplo âmbito e pelas falhas nos processos;

Or. en

Alteração 199
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; 
manifesta preocupação pela alegada 
utilização de provas contraditórias; lamenta 
que estes casos tenham sido ofuscados por 
preocupações relacionadas com o seu 
amplo âmbito e pelas falhas nos processos;

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; 
manifesta preocupação pela alegada 
utilização de provas contraditórias; lamenta 
que estes casos tenham sido ofuscados por 
preocupações relacionadas com o seu 
amplo âmbito e pelas falhas nos processos; 
salienta a necessidade de uma reforma 
global da legislação que preveja a 
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utilização de longos períodos de prisão 
preventiva;

Or. en

Alteração 200
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; 
manifesta preocupação pela alegada 
utilização de provas contraditórias; lamenta 
que estes casos tenham sido ofuscados por 
preocupações relacionadas com o seu 
amplo âmbito e pelas falhas nos processos;

13. Regista que, no julgamento do caso 
«Plano Sledgehammer» pelo tribunal de 
primeira instância, foram condenados 324 
suspeitos a penas de 13 a 20 anos de 
prisão; frisa que a investigação de casos de 
alegados planos de golpe de Estado, como 
o «Ergenekon» e o «Plano 
Sledgehammer», deve demonstrar a força e 
o funcionamento correto, independente e 
transparente das instituições democráticas 
e do sistema judicial turcos, bem como o 
seu empenho firme e incondicional em 
respeitar os direitos fundamentais; 
manifesta profunda preocupação pela 
alegada utilização de provas contraditórias 
e falsas; lamenta que estes casos tenham 
sido ofuscados por preocupações 
relacionadas com o seu amplo âmbito e 
pelas falhas nos processos;

Or. en

Alteração 201
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Saúda a lei que cria a Instituição 14. Saúda a lei que cria a Instituição 
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Nacional Turca para os Direitos Humanos; 
apela à sua implementação a breve trecho 
de forma a promover e controlar a 
aplicação efetiva das normas internacionais 
em matéria de direitos humanos; salienta a 
importância de utilizar todos os 
instrumentos da UE disponíveis no 
domínio da promoção dos direitos 
humanos e de apoiar ativamente a criação 
e o bom funcionamento da Instituição 
Nacional Turca para os Direitos 
Humanos e a concessão de direitos às 
organizações da sociedade civil;

Nacional Turca para os Direitos Humanos; 
apela à sua implementação a breve trecho 
de forma a promover e controlar a 
aplicação efetiva das normas internacionais 
em matéria de direitos humanos;

Or. nl

Alteração 202
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Saúda a lei que cria a Instituição 
Nacional Turca para os Direitos Humanos; 
apela à sua implementação a breve trecho 
de forma a promover e controlar a 
aplicação efetiva das normas internacionais 
em matéria de direitos humanos; salienta a 
importância de utilizar todos os 
instrumentos da UE disponíveis no 
domínio da promoção dos direitos 
humanos e de apoiar ativamente a criação e 
o bom funcionamento da Instituição 
Nacional Turca para os Direitos Humanos 
e a concessão de direitos às organizações 
da sociedade civil;

14. Saúda a lei que cria a Instituição 
Nacional Turca para os Direitos Humanos; 
apela à sua implementação a breve trecho 
de forma a promover e controlar a 
aplicação efetiva das normas internacionais 
em matéria de direitos humanos; salienta a 
importância de utilizar todos os 
instrumentos da UE disponíveis no 
domínio da promoção dos direitos 
humanos e de apoiar ativamente a criação e 
o bom funcionamento da Instituição 
Nacional Turca para os Direitos Humanos 
e a concessão de direitos às organizações 
da sociedade civil; congratula-se com a 
aplicação do direito ao recurso para o 
Tribunal Constitucional a partir de 
setembro de 2012;

Or. en

Alteração 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
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Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Reitera a importância para a 
democracia da existência de organizações 
da sociedade civil (OSC) ativas e 
independentes; salienta a importância do 
diálogo com as OSC e realça o papel 
fundamental destas na contribuição para 
melhorar a cooperação regional nos 
aspetos social e político; manifesta-se 
portanto preocupado com o facto de as 
OSC continuarem sujeitas a multas, 
procedimentos de encerramento e 
obstáculos administrativos às suas 
operações e de a consulta das OSC 
continuar a ser uma exceção e não a 
regra; congratula-se com a melhoria da 
cooperação do Governo turco com as 
ONG mas apela a uma maior consulta 
destas últimas para a tomada de decisões 
políticas, incluindo no que se refere à 
elaboração das políticas e da legislação e 
à vigilância das atividades das 
autoridades;

Or. en

Alteração 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-B. Constata os progressos limitados 
nos domínios dos direitos laborais e 
sindicais; lamenta que a legislação 
relativa aos direitos sindicais dos 
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funcionários públicos não esteja ainda 
alinhada com as normas da UE e da OIT 
e que as ações coletivas realizadas pelos 
sindicatos sejam objeto de inúmeras 
restrições; solicita à Turquia que continue 
a trabalhar em nova legislação neste 
domínio para garantir que será alinhada 
com o acervo da UE e as convenções da 
OIT;

Or. en

Alteração 205
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que 
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
salienta a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; exorta o 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais a prosseguir os seus esforços no 
sentido de aumentar o número e a 
qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; insta a Turquia a 
prosseguir a intensificação dos seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas; exorta o 
Ministério a continuar a promover 
ativamente a participação das mulheres no 
mundo laboral, a qual continua a ser 
reduzida, na política e o seu acesso a 
postos de alto nível na administração e no 

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
sublinha a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; exorta o 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais a prosseguir os seus esforços no 
sentido de aumentar o número e a 
qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a 
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; insta a Turquia a 
prosseguir a intensificação dos seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas; exorta o 
Ministério a continuar a promover 
ativamente a participação das mulheres no 
mundo laboral, a qual continua a ser 
reduzida, na tomada de decisões políticas e 
o seu acesso a postos de alto nível na 
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setor privado, se necessário, através de 
quotas reservadas;

administração e no setor privado;
congratula-se com a formação de 
funcionários públicos em matéria de 
igualdade de género;

Or. en

Alteração 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que 
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
salienta a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; exorta o 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais a prosseguir os seus esforços no 
sentido de aumentar o número e a 
qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a 
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; insta a Turquia a 
prosseguir a intensificação dos seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas; exorta o 
Ministério a continuar a promover 
ativamente a participação das mulheres no 
mundo laboral, a qual continua a ser 
reduzida, na política e o seu acesso a 
postos de alto nível na administração e no 
setor privado, se necessário, através de 
quotas reservadas;

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que 
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
salienta a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; exorta o 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais a prosseguir os seus esforços no 
sentido de aumentar o número e a 
qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a 
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; louva os esforços da
Turquia, a todos os níveis, na luta contra os 
crimes de honra, a violência doméstica e o 
fenómeno dos casamentos forçados e das 
meninas noivas; exorta o Ministério a 
continuar a promover ativamente a 
participação das mulheres no mundo 
laboral, a qual continua a ser reduzida, e na 
política e o seu acesso a postos de alto 
nível na administração e no setor privado, 
se necessário, através de quotas reservadas 
e da revisão de algumas leis especiais que 
regulamentam o emprego na Turquia;

Or. en
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Alteração 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que 
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
salienta a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; exorta o 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais a prosseguir os seus esforços no 
sentido de aumentar o número e a 
qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a 
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; insta a Turquia a 
prosseguir a intensificação dos seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas; exorta o 
Ministério a continuar a promover 
ativamente a participação das mulheres no 
mundo laboral, a qual continua a ser 
reduzida, na política e o seu acesso a 
postos de alto nível na administração e no 
setor privado, se necessário, através de 
quotas reservadas;

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que 
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
salienta a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; exorta o 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais a prosseguir os seus esforços no 
sentido de aumentar o número e a 
qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a 
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; insta a Turquia a 
prosseguir a intensificação dos seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas; exorta o 
Ministério a continuar a promover 
ativamente a participação das mulheres no 
mundo laboral, a qual continua a ser 
reduzida, na política e o seu acesso a 
postos de alto nível na administração e no 
setor privado;

Or. en


