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Amendamentul 1
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 10 
alineatul (2) și articolul 14 alineatul (2) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană,

Or. en

Amendamentul 2
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, îndeosebi cele din 
9 martie 2011 referitoare la raportul 
privind progresele înregistrate de Turcia în 
2010, din 29 martie 2012 referitoare la 
raportul privind progresele înregistrate de 
Turcia în 2011 și din 22 mai 2012 
referitoare la femeile din Turcia în 
anul 2020,

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, îndeosebi cele din 
18 iunie 1987, din 9 martie 2011 
referitoare la raportul privind progresele 
înregistrate de Turcia în 2010, din 
29 martie 2012 referitoare la raportul 
privind progresele înregistrate de Turcia 
în 2011 și din 22 mai 2012 referitoare la 
femeile din Turcia în anul 2020,

Or. it

Amendamentul 3
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Referirea 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, îndeosebi cele din 
9 martie 2011 referitoare la raportul 
privind progresele înregistrate de Turcia în 
2010*, din 29 martie 2012 referitoare la 
raportul privind progresele înregistrate de 
Turcia în 2011* și din 22 mai 2012 
referitoare la femeile din Turcia în 
anul 2020*,

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, îndeosebi cele din 
9 martie 2011 referitoare la raportul 
privind progresele înregistrate de Turcia în 
20101, din 29 martie 2012 referitoare la 
raportul privind progresele înregistrate de 
Turcia în 20112 și din 22 mai 2012 
referitoare la femeile din Turcia în 
anul 20203, precum și Rezoluția sa din 
22 noiembrie 2012 referitoare la 
extindere: politici, criterii și interese 
strategice ale UE4,
__________________
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0453. 

Or. en

Amendamentul 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Cadrul de negociere cu 
Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere Cadrul de negociere cu 
Turcia din 3 octombrie 2005 și Declarația 
Comunității Europene și a statelor sale 
membre din 21 septembrie 2005,

Or. en

Amendamentul 5
Sophocles Sophocleous

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația Comunității 
Europene și a statelor sale membre din 
21 septembrie 2005,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
referitoare la relațiile dintre Armenia și 
Turcia din 18 iunie 1987 și la deschiderea 
negocierilor cu Turcia din
28 septembrie 2005,

Or. en

Amendamentul 7
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 8
Laurence J.A.J. Stassen
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Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a 
aprobat cadrul de negociere și că începerea 
acestor negocieri a constituit punctul de 
plecare al unui proces nesfârșit,

Or. nl

Amendamentul 9
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a
aprobat cadrul de negociere și că începerea 
acestor negocieri a constituit punctul de 
plecare al unui proces bazat pe condiții 
echitabile și riguroase și pe angajamentul 
pe calea reformelor,

Or. en

Amendamentul 10
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– întrucât negocierile de aderare cu Turcia – având în vedere faptul că negocierile de 
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au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul a aprobat cadrul de negociere și 
întrucât începerea acestor negocieri a 
constituit punctul de plecare al unui proces 
de lungă durată și deschis, bazat pe 
condiții echitabile și riguroase și pe 
angajamentul pe calea reformelor,

aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a 
aprobat cadrul de negociere și că începerea 
acestor negocieri a constituit punctul de 
plecare al unui proces bazat pe condiții 
echitabile și riguroase și pe angajamentul 
pe calea reformelor,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că negocierile de 
aderare cu Turcia au început la 
3 octombrie 2005, după ce Consiliul a 
aprobat cadrul de negociere și că începerea 
acestor negocieri a constituit punctul de 
plecare al unui proces de lungă durată și 
deschis, bazat pe condiții echitabile și 
riguroase și pe angajamentul pe calea 
reformelor, al cărui obiectiv comun este 
aderarea deplină la UE, imediat după 
îndeplinirea criteriilor de aderare,

Or. en

Amendamentul 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că Turcia s-a 
angajat pe calea reformelor și a alinierii 
treptate la acquis-ul UE și că aceste 
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acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar 
trebui considerate ca un prilej favorabil 
pentru Turcia de a se moderniza, a 
consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice, statul de drept 
și respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale,

eforturi ar trebui considerate ca un prilej 
favorabil pentru Turcia de a se moderniza, 
a consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice, statul de drept 
și respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale,

Or. en

Amendamentul 13
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că Turcia s-a 
angajat pe calea reformelor, ea trebuie, de 
asemenea, să evite formularea oricărei 
amenințări împotriva statelor membre ale 
UE și, astfel, să mențină bune relații de 
vecinătate și o aliniere treptată la acquis-ul 
UE; aceste eforturi ar trebui considerate ca 
un prilej favorabil pentru Turcia de a se 
moderniza, a consolida și perfecționa în 
continuare instituțiile sale democratice, 
statul de drept și respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale,

Or. en

Amendamentul 14
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

treptate la acquis-ul UE și că aceste 
eforturi ar trebui considerate ca un prilej 
favorabil pentru Turcia de a se moderniza, 
a consolida și perfecționa în continuare 
instituțiile sale democratice, statul de drept 
și respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, având în vedere 
că Turcia nu a înregistrat niciun progres 
în acest sens și că demonstrează, prin 
urmare, că nu dorește să adere vreodată 
la UE și că nici nu va fi în măsură să 
realizeze acest lucru,

Or. nl

Amendamentul 15
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere creșterea numărului de 
cazuri de încălcare a libertății de 
exprimare; având în vedere faptul că 
situația minorităților religioase și 
culturale se menține nesatisfăcătoare,

Or. en

Amendamentul 16
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că UE ar trebui 
să reprezint, în continuare, pentru Turcia, 
criteriul de referință în materie de 
reforme,

eliminat
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Or. nl

Amendamentul 17
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că UE ar trebui să
reprezint, în continuare, pentru Turcia, 
criteriul de referință în materie de reforme,

– având în vedere faptul că UE poate să
reprezinte, în continuare, pentru Turcia, 
unul dintre principalele criterii de 
referință în materie de reforme,

Or. it

Amendamentul 18
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că respectarea 
deplină a tuturor criteriilor de la 
Copenhaga și capacitatea de integrare a 
UE, constituie, potrivit concluziilor 
reuniunii Consiliului European din 
decembrie 2006, temeiul aderării la UE; 
având în vedere faptul că Turcia nu va 
îndeplini niciodată toate criteriile, nici nu 
va fi în măsură să le îndeplinească 
vreodată și nici nu va dori acest lucru și, 
prin urmare, nu ar trebui să adere 
niciodată la UE,

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că respectarea 
deplină a tuturor criteriilor de la 
Copenhaga rămâne temeiul aderării la UE, 
care este o comunitate bazată pe valori 
comune, cooperare sinceră și solidaritate 
reciprocă între toate statele sale membre,

Or. en

Amendamentul 20
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că numărul 
jurnaliștilor aflați în închisoare în Turcia 
este cel mai mare din lume și că această 
restricție privind libertatea de opinie și 
libertatea presei încalcă un principiu 
esențial de bază al criteriilor de la 
Copenhaga,

Or. de

Amendamentul 21
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Referirea 11 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că aproximativ 
3 000 de studenți sunt în prezent 
considerați drept „teroriști” de către 
instanțele judecătorești din Turcia,

Or. de

Amendamentul 22
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în mai 2012, a 
fost lansată agenda pozitivă cu scopul de a 
veni în sprijinul și în completarea
negocierilor, prin intensificarea cooperării 
dintr-o serie de domenii de interes comun,

– având în vedere faptul că, în mai 2012, a 
fost lansată agenda pozitivă cu scopul de a
completa și consolida negocierile de 
aderare, prin intensificarea cooperării într-
o serie de domenii de interes comun,

Or. en

Amendamentul 23
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în mai 2012, a 
fost lansată agenda pozitivă cu scopul de a 
veni în sprijinul și în completarea 
negocierilor, prin intensificarea cooperării 
dintr-o serie de domenii de interes comun,

– având în vedere faptul că, în mai 2012, a 
fost lansată agenda pozitivă cu scopul de a 
veni în sprijinul și în completarea 
negocierilor, prin intensificarea cooperării 
într-o serie de domenii de interes comun; 
având în vedere faptul că această 
inițiativă nu înlocuiește negocierile de 
aderare, ci le completează,

Or. en
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Amendamentul 24
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în mai 2012, a 
fost lansată agenda pozitivă cu scopul de a 
veni în sprijinul și în completarea 
negocierilor, prin intensificarea cooperării 
dintr-o serie de domenii de interes comun,

– având în vedere faptul că, în mai 2012, a 
fost lansată agenda nepotrivită cu scopul 
de a veni în sprijinul și în completarea 
negocierilor, prin intensificarea cooperării 
într-o serie de domenii de interes comun,

Or. nl

Amendamentul 25
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 
elementul central al politicii de extindere, 
și a confirmat locul central ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar 
și la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate 
și securitate, în cadrul procesului de 
negocieri, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat de 
elaborare a legislației necesare, înființare 
a instituțiilor și obținere a unor rezultate 
solide în materie de punere în aplicare,

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 
elementul central al politicii de extindere, 

Or. de
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Amendamentul 26
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 
elementul central al politicii de extindere, 
și a confirmat locul central ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, în cadrul procesului de 
negocieri, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat de elaborare 
a legislației necesare, pentru înființare a 
instituțiilor și pentru obținere a unor 
rezultate solide în materie de punere în 
aplicare,

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie cu 
privire la cadrul de negociere al noilor 
state candidate, care constă în a transforma 
statul de drept în elementul central al 
politicii de extindere, și a confirmat locul 
central ocupat în cadrul procesului de 
negociere de capitolul 23, referitor la 
sistemul judiciar și la drepturile 
fundamentale, și de capitolul 24, referitor 
la justiție, libertate și securitate, fiind 
necesar ca aceste capitole să fie abordate 
încă din primele etape ale negocierilor, 
pentru a permite elaborarea unor criterii de 
referință clare și a acorda un termen cât 
mai îndelungat pentru elaborarea
legislației necesare, pentru înființarea
instituțiilor și pentru obținerea unor 
rezultate solide în materie de punere în 
aplicare,

Or. en

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care, 
cu toate acestea, nu se aplică Turciei, și 
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elementul central al politicii de extindere, 
și a confirmat locul central ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, în cadrul procesului de 
negocieri, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat de elaborare 
a legislației necesare, pentru înființare a
instituțiilor și pentru obținere a unor 
rezultate solide în materie de punere în 
aplicare,

care constă în a transforma statul de drept 
în elementul central al politicii de 
extindere, și a confirmat locul central 
ocupat în cadrul procesului de negociere 
de capitolul 23, referitor la sistemul 
judiciar și la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat pentru
elaborarea legislației necesare, pentru 
înființarea instituțiilor și pentru obținerea 
unor rezultate solide în materie de punere 
în aplicare,

Or. en

Amendamentul 28
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 
elementul central al politicii de extindere, 
și a confirmat locul central ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de capitolul 
24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, în cadrul procesului de 
negocieri, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat de elaborare 
a legislației necesare, pentru înființare a
instituțiilor și pentru obținere a unor 
rezultate solide în materie de punere în 

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 
elementul central al politicii de extindere, 
și a confirmat locul central ocupat în 
cadrul procesului de negociere de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie deschise încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat pentru
elaborarea legislației necesare, pentru 
înființarea instituțiilor și pentru obținerea 
unor rezultate solide în materie de punere 
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aplicare, în aplicare,

Or. en

Amendamentul 29
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 
elementul central al politicii de extindere, 
și a confirmat locul central ocupat de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de capitolul 
24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, în cadrul procesului de 
negocieri, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat de elaborare 
a legislației necesare, pentru înființare a 
instituțiilor și pentru obținere a unor 
rezultate solide în materie de punere în 
aplicare,

– având în vedere faptul că, în concluziile 
din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat 
noua abordare adoptată de Comisie, care 
constă în a transforma statul de drept în 
elementul central al politicii de extindere, 
și a confirmat locul central ocupat în 
cadrul procesului de negociere de 
capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și 
la drepturile fundamentale, și de 
capitolul 24, referitor la justiție, libertate și 
securitate, fiind necesar ca aceste capitole 
să fie abordate încă din primele etape ale 
negocierilor, pentru a permite elaborarea 
unor criterii de referință clare și a acorda 
un termen cât mai îndelungat pentru
elaborarea legislației necesare, pentru 
înființarea instituțiilor și pentru obținerea
unor rezultate solide în materie de punere 
în aplicare; având în vedere faptul că 
rezultatele obținute până în prezent nu 
sunt deloc satisfăcătoare,

Or. nl

Amendamentul 30
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere reformele judiciare, 
legislative, instituționale și practice 
realizate în Turcia, dar și o serie de 
probleme care persistă în pofida 
reformelor, legate în special de 
administrarea justiției în Turcia, care 
continuă să aibă efecte negative grave 
asupra exercitării drepturilor omului și a 
libertății de exprimare în această țară, 
precum și asupra modului în care sunt 
percepute independența și imparțialitatea 
sistemului judiciar și care au determinat 
introducerea în justiție a numeroase 
acțiuni împotriva jurnaliștilor, a 
activiștilor și a intelectualilor,

Or. en

Amendamentul 31
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în Strategia 
din 2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță 
fundamentală pentru Uniunea 
Europeană, iar procesul de aderare 
continuă să reprezinte cadrul cel mai 
adecvat de promovare a reformelor legate 
de UE în Turcia; având în vedere faptul că 
Comisia și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu faptul că Turcia nu a avansat pe 
calea îndeplinirii criteriilor politice,

– având în vedere faptul că Comisia și-a 
exprimat în mod just îngrijorarea în 
legătură cu faptul că Turcia nu a avansat pe 
calea îndeplinirii criteriilor politice,

Or. nl
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Amendamentul 32
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în Strategia din 
2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță 
fundamentală pentru Uniunea 
Europeană, iar procesul de aderare 
continuă să reprezinte cadrul cel mai 
adecvat de promovare a reformelor legate 
de UE în Turcia; având în vedere faptul că 
Comisia și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu faptul că Turcia nu a avansat 
pe calea îndeplinirii criteriilor politice,

– având în vedere faptul că, în Strategia din 
2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că Turcia prezintă o importanță 
fundamentală pentru Uniunea 
Europeană, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, iar 
procesul de aderare continuă să reprezinte 
cadrul cel mai adecvat de promovare a 
reformelor legate de UE în Turcia,

Or. en

Amendamentul 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în Strategia din 
2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță fundamentală 
pentru Uniunea Europeană, iar procesul de 
aderare continuă să reprezinte cadrul cel 
mai adecvat de promovare a reformelor 
legate de UE în Turcia; având în vedere 
faptul că Comisia și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu faptul că Turcia nu a avansat 
pe calea îndeplinirii criteriilor politice,

– având în vedere faptul că, în Strategia 
din 2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță fundamentală 
pentru Uniunea Europeană; având în 
vedere faptul că Comisia și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu faptul că Turcia 
nu a avansat pe calea îndeplinirii criteriilor 
politice,

Or. nl
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Amendamentul 34
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

având în vedere faptul că, în Strategia din 
2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță fundamentală 
pentru Uniunea Europeană, iar procesul de 
aderare continuă să reprezinte cadrul cel
mai adecvat de promovare a reformelor 
legate de UE în Turcia; având în vedere 
faptul că Comisia și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu faptul că Turcia nu a avansat 
pe calea îndeplinirii criteriilor politice,

– având în vedere faptul că, în Strategia 
din 2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță fundamentală 
pentru Uniunea Europeană, iar procesul de 
aderare continuă să reprezinte unul dintre 
cadrele cele mai adecvate de promovare a 
reformelor în Turcia; având în vedere 
faptul că Comisia și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu faptul că Turcia nu a avansat 
pe calea îndeplinirii criteriilor politice,

Or. it

Amendamentul 35
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, în Strategia din 
2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță fundamentală 
pentru Uniunea Europeană, iar procesul de 
aderare continuă să reprezinte cadrul cel 
mai adecvat de promovare a reformelor 
legate de UE în Turcia; având în vedere 
faptul că Comisia și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu faptul că Turcia nu a avansat 
pe calea îndeplinirii criteriilor politice,

– având în vedere faptul că, în Strategia din 
2012 privind extinderea, Comisia a 
confirmat că, datorită economiei, poziției 
strategice și rolului regional important, 
Turcia prezintă o importanță fundamentală 
pentru Uniunea Europeană, iar procesul de 
negociere, cu scopul final al aderării,
continuă să reprezinte singurul cadru de 
promovare a reformelor legate de UE în 
Turcia; având în vedere faptul că Comisia 
și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu 
faptul că Turcia nu a avansat pe calea 
îndeplinirii criteriilor politice,
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Or. en

Amendamentul 36
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere preocuparea exprimată 
de Comisie în legătură cu progresul lent 
înregistrat de Turcia către îndeplinirea 
criteriilor politice,

Or. en

Amendamentul 37
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 14 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere progresele înregistrate 
de Turcia în domeniul reformei 
constituționale,

Or. en

Amendamentul 38
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– întrucât Turcia nu a pus, încă, în aplicare, 
al șaptelea an consecutiv, prevederile 
Acordului de asociere CE-Turcia și ale 

– având în vedere faptul că Turcia nu a pus 
încă în aplicare, pe deplin, prevederile 
protocolului adițional la Acordul de 
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protocolului adițional la acesta; asociere CE-Turcia și că Uniunea 
Europeană nu a luat încă toate măsurile 
necesare pentru a pune capăt izolării 
ciprioților turci, astfel cum se prevede în 
concluziile Consiliului UE din 
26 aprilie 2004, cu toate că ciprioții turci 
și-au exprimat de mai multe ori dorința 
clară de a face parte din Uniune,

Or. en

Amendamentul 39
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că Turcia nu a pus 
încă în aplicare, pe deplin, prevederile 
protocolului adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia și că Uniunea 
Europeană nu a luat încă toate măsurile 
necesare pentru a pune capăt izolării 
ciprioților turci, astfel cum se prevede în 
concluziile Consiliului UE din 
26 aprilie 2004,

Or. en

Amendamentul 40
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că nici Turcia, 
nici UE nu a pus încă în aplicare, pe 
deplin, prevederile Acordului de asociere 
CE-Turcia și ale protocolului adițional la 
acesta,
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Or. en

Amendamentul 41
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că Turcia nu a pus 
încă în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și ale protocolului 
adițional la acesta, demonstrând, prin 
urmare, că nu va dori niciodată să adere
la UE și nici va fi în măsură să facă acest 
lucru,

Or. nl

Amendamentul 42
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că Turcia nu a pus 
încă în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și ale protocolului 
adițional la acesta și că nici nu există 
vreun indiciu că intenționează să realizeze 
acest lucru în viitor, având în vedere că 
nepunerea în aplicare a protocolului 
adițional împiedică în mod implacabil 
înregistrarea oricărui eventual progres în 
procesul de aderare a Turciei,

Or. it
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Amendamentul 43
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere faptul că Turcia nu a pus 
încă în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de 
asociere CE-Turcia și ale protocolului 
adițional la acesta și că nici concluziile 
Consiliului UE din 26 aprilie 2004 cu 
privire la Cipru nu au fost puse încă în 
aplicare,

Or. en

Amendamentul 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că ar fi în 
avantajul său ca Turcia să își intensifice 
eforturile vizând soluționarea chestiunilor 
bilaterale de vecinătate pendinte, în 
vederea consolidării stabilității, a 
promovării unor relații de bună vecinătate 
și a unui parteneriat politic și economic 
pozitiv, în conformitate cu dreptul 
internațional și cu prevederile rezoluțiilor 
ONU,

Or. en

Amendamentul 45
Raimon Obiols
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Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că ar trebui să se 
deschidă fără întârziere capitolele de 
negociere pentru care s-au încheiat 
pregătirile tehnice, în conformitate cu 
procedurile stabilite și cu cadrul de 
negociere,

Or. en

Amendamentul 46
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere existența unei 
interdependențe economice între Uniunea 
Europeană și Turcia, în condițiile în care
schimburile comerciale dintre cei doi 
parteneri au totalizat 120 de miliarde EUR 
în 2011,

– având în vedere că schimburile 
comerciale dintre UE și Turcia au totalizat 
120 de miliarde EUR în 2011,

Or. nl

Amendamentul 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere existența unei 
interdependențe economice între Uniunea 
Europeană și Turcia, în condițiile în care 
schimburile comerciale dintre cei doi 
parteneri au totalizat 120 de miliarde EUR 

– având în vedere existența unei 
interdependențe economice între Uniunea 
Europeană și Turcia, în condițiile în care 
schimburile comerciale dintre cei doi 
parteneri au totalizat 120 de miliarde EUR 
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în 2011, în 2011; având în vedere problemele 
actuale care împiedică funcționarea 
eficientă a uniunii vamale,

Or. en

Amendamentul 48
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 26 aprilie 2004,

Or. en

Amendamentul 49
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere evaluarea Comisiei care 
afirmă că, în pofida progreselor 
semnificative înregistrate în domeniul 
dreptului comercial după instituirea 
Autorității pentru standarde de 
contabilitate și de audit în Turcia, noile 
legi referitoare la guvernanța corporativă 
și la relațiile dintre acționari și 
întreprinderile lor nu sunt conforme cu 
acquis-ul și sporesc implicarea statului în 
guvernanța corporativă, acordând mai 
multă competență Comisiei pentru piețele 
de capital (Capital Markets Board - CMB) 
în controlarea întreprinderilor,

Or. en
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Amendamentul 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Propunere de rezoluție
Referirea 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rolul central care poate fi 
exercitat de Turcia în ceea ce privește 
diversificarea surselor energetice și a căilor 
de aprovizionare cu petrol și gaze naturale 
din țările învecinate către Uniunea 
Europeană,

– având în vedere rolul central care poate fi 
exercitat de Turcia în ceea ce privește 
diversificarea surselor energetice și a căilor 
de aprovizionare cu petrol, gaze naturale și
energie electrică din țările învecinate către 
Uniunea Europeană; având în vedere că 
atât Turcia, cât și UE ar putea beneficia 
de bogatele resurse de energie 
regenerabile ale Turciei în crearea unei 
economii durabile cu emisii scăzute de 
carbon,

Or. en

Amendamentul 51
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rolul central care poate 
fi exercitat de Turcia în ceea ce privește 
diversificarea surselor energetice și a căilor 
de aprovizionare cu petrol și gaze naturale 
din țările învecinate către Uniunea 
Europeană,

– având în vedere rolul central exercitat de 
Turcia în ceea ce privește diversificarea 
surselor energetice și a căilor de 
aprovizionare cu petrol și gaze naturale din 
țările învecinate către Uniunea Europeană,

Or. en

Amendamentul 52
Adrian Severin
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Propunere de rezoluție
Referirea 19 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rolul geostrategic 
esențial al Turciei în crearea unei punți 
de legătură între Uniunea Europeană, 
Africa de Nord, Caucazul de Sud și 
Orientul Mijlociu; având în vedere 
influența militară a Turciei în regiunea 
MENA,

Or. en

Amendamentul 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Referirea 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere caracterul strategic al 
dialogului și cooperării dintre UE și Turcia 
în ceea ce privește stabilitatea, democrația 
și securitatea, în particular în legătură cu 
Orientul Mijlociu într-un sens mai larg; 
având în vedere faptul că Turcia a 
condamnat în termeni fermi și în repetate 
rânduri violențele comise de regimul sirian 
împotriva civililor și asigură asistență 
umanitară cetățenilor sirieni care fug din 
calea violențelor și traversează frontiera 
dintre cele două țări,

– având în vedere caracterul strategic al 
dialogului și cooperării dintre UE și Turcia 
în ceea ce privește stabilitatea, democrația 
și securitatea, în special în legătură cu 
Orientul Mijlociu într-un sens mai larg; 
având în vedere rolul fundamental al 
Turciei ca sursă de inspirație pentru 
democratizarea țărilor arabe în domenii 
esențiale, precum reformele politice și 
economice și stabilirea capacității 
instituționale; având în vedere faptul că 
Turcia a condamnat în termeni fermi și în 
repetate rânduri violențele comise de 
regimul sirian împotriva civililor și asigură 
asistență umanitară cetățenilor sirieni care 
fug din calea violențelor și traversează 
frontiera dintre cele două țări,

Or. en
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Amendamentul 54
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere caracterul strategic al 
dialogului și cooperării dintre UE și 
Turcia în ceea ce privește stabilitatea, 
democrația și securitatea, în particular în 
legătură cu Orientul Mijlociu într-un sens 
mai larg; având în vedere faptul că Turcia a 
condamnat în termeni fermi și în repetate 
rânduri violențele comise de regimul sirian 
împotriva civililor și asigură asistență 
umanitară cetățenilor sirieni care fug din 
calea violențelor și traversează frontiera 
dintre cele două țări,

– având în vedere că dialogul și 
cooperarea dintre UE și Turcia în ceea ce 
privește stabilitatea, democrația și 
securitatea, în special în legătură cu 
Orientul Mijlociu într-un sens mai larg, 
sunt inutile; având în vedere faptul că 
Turcia a condamnat în termeni fermi și în 
repetate rânduri violențele comise de 
regimul sirian împotriva civililor și asigură 
asistență umanitară cetățenilor sirieni care 
fug din calea violențelor și traversează 
frontiera dintre cele două țări,

Or. nl

Amendamentul 55
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere necesitatea ca Turcia și 
Armenia să procedeze la normalizarea 
relațiilor bilaterale prin ratificarea, fără 
condiții prealabile, a protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei,

– având în vedere faptul că Turcia și 
Armenia își vor putea normaliza relațiile 
bilaterale numai după ce Turcia va 
recunoaște genocidul împotriva 
armenilor,

Or. nl

Amendamentul 56
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Referirea 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere necesitatea ca Turcia și 
Armenia să procedeze la normalizarea 
relațiilor bilaterale prin ratificarea, fără 
condiții prealabile, a protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei,

– având în vedere necesitatea ca Turcia și 
Armenia să procedeze la normalizarea 
relațiilor bilaterale prin ratificarea, fără 
condiții prealabile, a protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei, recunoscând faptul 
că ocuparea enclavei Nagorno Karabah 
afectează în mod negativ relațiile dintre 
Armenia și Turcia,

Or. en

Amendamentul 57
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

având în vedere necesitatea ca Turcia și 
Armenia să procedeze la normalizarea 
relațiilor bilaterale prin ratificarea, fără 
condiții prealabile, a protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei,

– având în vedere necesitatea ca Turcia să
înceapă să urmărească normalizarea 
relațiilor sale cu Armenia prin ratificarea 
protocoalelor și prin deschiderea frontierei,

Or. it

Amendamentul 58
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere necesitatea ca Turcia și 
Armenia să procedeze la normalizarea 
relațiilor bilaterale prin ratificarea, fără 
condiții prealabile, a protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei,

– având în vedere faptul că Turcia și 
Armenia ar trebui să procedeze la 
normalizarea relațiilor bilaterale prin 
ratificarea, fără condiții prealabile, a 
protocoalelor și prin deschiderea frontierei,
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Or. pl

Amendamentul 59
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere necesitatea ca Turcia și 
Armenia să procedeze la normalizarea 
relațiilor bilaterale prin ratificarea, fără 
condiții prealabile, a protocoalelor și prin 
deschiderea frontierei,

– având în vedere necesitatea ca Turcia și 
Armenia să procedeze la normalizarea 
relațiilor bilaterale prin ratificarea 
protocoalelor și prin deschiderea frontierei,

Or. en

Amendamentul 60
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere finalizarea anchetei cu 
privire la uciderea jurnalistului turco-
armean Hrant Dink, condamnarea 
infracțiunii și a asasinilor acestuia,

Or. pl

Amendamentul 61
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
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18 iunie 1987 referitoare la o soluție 
politică la chestiunea armeană,

Or. en

Amendamentul 62
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere amenințarea de casus 
belli declarată de Marea Adunare Națională 
a Turciei la adresa Greciei în 1995, care ar 
trebui retrasă; având în vedere importanța 
unei noi runde de convorbiri între Turcia 
și Grecia în vederea îmbunătățirii relațiilor 
bilaterale,

– având în vedere amenințarea de casus 
belli declarată de Marea Adunare Națională 
a Turciei la adresa Greciei la 8 iunie 1995, 
ca reacție la decizia parlamentului elen 
din 1 iunie 1995 referitoare la semnarea 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării; având în vedere 
importanța retragerii amenințării ca prim 
pas în lansarea negocierilor între Turcia și 
Grecia în vederea îmbunătățirii relațiilor 
bilaterale și a găsirii unei soluții pentru 
problema pendinte,

Or. en

Amendamentul 63
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că Turcia are o 
importanță strategică esențială în ceea ce 
privește viitorul conflictului din Siria, 
constată cu îngrijorare asistența acordată 
de guvernul de la Ankara extremiștilor 
islamici implicați în conflict,

Or. pl
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Amendamentul 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS) care face parte din acquis-ul 
Uniunii și care a fost semnată de UE, de 
cele 27 de state membre și de toate 
celelalte țări candidate ca atare,

Or. en

Amendamentul 65
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere atitudinea pasivă a 
guvernului turc și a sistemului judiciar 
față de formele de antisemitism exprimat 
cu precădere în mass-media islamistă și 
naționalistă turcă,

Or. en

Amendamentul 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 22 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că libertatea de 
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exprimare constituie unul dintre 
fundamentele esențiale ale societăților 
noastre democratice, fiind recunoscută în 
tratatele europene și în Carta drepturilor 
fundamentale a UE; având în vedere 
faptul că libertatea presei și a mass-
mediei reprezintă elemente centrale ale 
criteriilor politice pentru aderare de la 
Copenhaga,

Or. en

Amendamentul 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Referirea 22 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere faptul că, potrivit 
Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor 
(CPJ), Turcia ocupă primul loc la nivel 
mondial în ceea ce privește trimiterea în 
închisoare a jurnaliștilor,

Or. en

Amendamentul 68
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în 
care, într-un context de angajament 
reciproc și în cadrul unor obiective clare, 
Turcia și UE ar putea avansa pe calea 
dialogului purtat, ajunge la o înțelegere 
comună și realiza schimbări pozitive; 

eliminat
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consideră că este necesară asumarea unui 
angajament reciproc reînnoit în contextul 
procesului de negociere pentru 
menținerea unei relații constructive; 
subliniază importanța creării condițiilor 
propice unui dialog constructiv și a 
punerii bazelor unei înțelegeri comune;

Or. nl

Amendamentul 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului 
de negociere pentru menținerea unei 
relații constructive; subliniază importanța 
creării condițiilor propice unui dialog 
constructiv și a punerii bazelor unei 
înțelegeri comune;

1. consideră că este necesară asumarea 
unui angajament reciproc reînnoit în 
contextul procesului de negociere pentru 
menținerea unei relații constructive; 
subliniază importanța creării condițiilor 
propice unui dialog constructiv și a 
punerii bazelor unei înțelegeri comune; 
adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive;

Or. en

Amendamentul 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în 
care, într-un context de angajament 
reciproc și în cadrul unor obiective clare, 
Turcia și UE ar putea avansa pe calea 
dialogului purtat, ajunge la o înțelegere 
comună și realiza schimbări pozitive;
consideră că este necesară asumarea unui 
angajament reciproc reînnoit în contextul 
procesului de negociere pentru menținerea 
unei relații constructive; subliniază 
importanța creării condițiilor propice unui 
dialog constructiv și a punerii bazelor unei 
înțelegeri comune;

1. consideră că este necesară asumarea 
unui angajament reciproc reînnoit în 
contextul procesului de negociere pentru 
menținerea unei relații constructive; 
subliniază importanța creării condițiilor 
propice unui dialog constructiv și a punerii 
bazelor unei înțelegeri comune;

Or. nl

Amendamentul 71
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

1. ia act de punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care indică modul în care, într-un 
context de angajament reciproc și în cadrul 
unor obiective clare, Turcia și UE doresc 
să avanseze pe calea dialogului purtat și să 
ajungă la o înțelegere comună și ar putea 
realiza schimbări pozitive; cu toate 
acestea, subliniază faptul că este necesară 
asumarea unui angajament reciproc 
reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

Or. de
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Amendamentul 72
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea procesului de 
aderare, ajunge la o înțelegere comună și 
realiza schimbări pozitive; consideră că 
este necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

Or. en

Amendamentul 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive și reforme necesare; 
consideră că este necesară asumarea unui 
angajament reciproc reînnoit în contextul 
procesului de negociere pentru menținerea 
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constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

unei relații constructive; subliniază 
importanța creării condițiilor propice unui 
dialog constructiv și a punerii bazelor unei 
înțelegeri comune;

Or. en

Amendamentul 74
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere a aderării, pentru menținerea 
unei relații constructive; subliniază 
importanța creării condițiilor propice unui 
dialog constructiv și a punerii bazelor unei 
înțelegeri comune;

Or. en

Amendamentul 75
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
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într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere a aderării, pentru menținerea 
unei relații constructive; subliniază 
importanța creării condițiilor propice unui 
dialog constructiv și a punerii bazelor unei 
înțelegeri comune;

Or. en

Amendamentul 76
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive și, în acest sens, își exprimă 
sprijinul pentru intenția Președinției 
Irlandeze a Uniunii Europene de a 
deschide noi capitole de negociere; 
subliniază importanța creării condițiilor 
propice unui dialog constructiv și a punerii 
bazelor unei înțelegeri comune; este 
preocupat de retorica folosită în domeniul 
public în Turcia, potrivit căreia Turcia ar 
putea abandona calea către UE;

Or. en
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Amendamentul 77
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune; 
observă că aceasta ar trebui să se bazeze 
pe valorile comune ale democrației, 
statului de drept și respectării drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
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schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune; 
consideră că accelerarea ritmului 
negocierilor depinde numai de voința 
politică a Turciei de a îndeplini 
obiectivele de referință, de a îndeplini 
cerințele cadrului de negociere și de a 
respecta obligațiile contractuale față de 
UE;

Or. en

Amendamentul 79
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
condițiilor propice unui dialog constructiv 
și a punerii bazelor unei înțelegeri comune;

1. adresează felicitări Comisiei și Turciei 
pentru punerea în aplicare a agendei 
pozitive, care demonstrează modul în care, 
într-un context de angajament reciproc și în 
cadrul unor obiective clare, Turcia și UE ar 
putea avansa pe calea dialogului purtat, 
ajunge la o înțelegere comună și realiza 
schimbări pozitive; consideră că este 
necesară asumarea unui angajament 
reciproc reînnoit în contextul procesului de 
negociere pentru menținerea unei relații 
constructive; subliniază importanța creării 
unor condiții adecvate pentru un dialog 
constructiv și a punerii bazelor unei 
înțelegeri comune; subliniază, de 
asemenea, faptul că întreaga procedură 
este în contextul cadrului de negociere;

Or. en
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Amendamentul 80
Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că urmărirea unui 
parteneriat privilegiat între Uniunea 
Europeană și Turcia ar fi un scenariu 
mai realist și mai oportun decât 
depunerea unor eforturi în direcția 
aderării Turciei la UE;

Or. nl

Amendamentul 81
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic 
și geografic, pentru politica externă a 
Uniunii Europene și politica sa de 
vecinătate; recunoaște rolul exercitat de 
Turcia în calitatea sa de actor regional 
important și solicită Uniunii Europene și 
Turciei să confere și mai multă soliditate 
dialogului politic angajat pe marginea 
opțiunilor și obiectivelor de politică 
externă; consideră regretabil faptul că 
alinierea Turciei la declarațiile PESC s-a 
menținut la un nivel slab în 2012; 
încurajează Turcia să-și dezvolte politica 
externă în cadrul dialogului și al 
coordonării cu UE;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 82
Alf Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

2. subliniază rolul strategic unic pe care îl 
joacă Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să își
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

Or. en

Amendamentul 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște ambiția regională a guvernului 
și rolul exercitat de Turcia în calitatea sa de 
actor regional important și solicită Uniunii 
Europene și Turciei să confere și mai multă 
soliditate dialogului politic angajat pe 
marginea opțiunilor și obiectivelor de 
politică externă; consideră regretabil faptul 
că alinierea Turciei la declarațiile PESC s-a 
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slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

menținut la un nivel slab în 2012; 
încurajează Turcia să își dezvolte politica 
externă în cadrul dialogului și al 
coordonării cu UE;

Or. en

Amendamentul 84
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de țară vecină și actor regional 
important și solicită Uniunii Europene și 
Turciei să confere și mai multă soliditate 
dialogului politic angajat pe marginea 
opțiunilor și obiectivelor de politică 
externă; consideră regretabil faptul că 
alinierea Turciei la declarațiile PESC s-a 
menținut la un nivel slab în 2012; 
încurajează Turcia să își dezvolte politica 
externă în cadrul dialogului și al 
coordonării cu UE;

Or. en

Amendamentul 85
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
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geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să
participe la o cooperare mai amplă în 
materie de politică externă; încurajează 
Turcia să își dezvolte politica externă în 
cadrul dialogului și al coordonării cu UE;
subliniază faptul că UE poate beneficia de 
rolul tot mai însemnat al Turciei în lumea 
arabă și invită ambele părți să coopereze 
pentru consolidarea forțelor de pace și a 
democrației în vecinătatea sudică a UE, o 
regiune de o importanță critică pentru 
UE, dar și pentru Turcia;

Or. en

Amendamentul 86
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită consolidarea suplimentară a 
dialogului politic angajat între UE și
Turcia pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să își
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

Or. en
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Amendamentul 87
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că Turcia nu este în 
conformitate cu pozițiile UE în cadrul 
forurilor internaționale, precum și faptul 
că alinierea Turciei la declarațiile PESC s-a 
menținut la un nivel slab în 2012; 
încurajează Turcia să își dezvolte politica 
externă în cadrul dialogului și al 
coordonării cu UE;

Or. en

Amendamentul 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
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obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

obiectivelor de politică externă;
încurajează Turcia să își dezvolte politica 
externă în cadrul dialogului și al 
coordonării cu UE; solicită statelor 
membre să deschidă capitolul privind 
relațiile externe (30) pentru o coordonare 
mai strânsă a Turciei cu PESC;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; încurajează Turcia să-și
dezvolte politica externă în cadrul 
dialogului și al coordonării cu UE;

2. subliniază rolul strategic pe care îl joacă 
Turcia, din punct de vedere politic și 
geografic, pentru politica externă a Uniunii 
Europene și politica sa de vecinătate; 
recunoaște rolul exercitat de Turcia în 
calitatea sa de actor regional important și 
solicită Uniunii Europene și Turciei să 
confere și mai multă soliditate dialogului 
politic angajat pe marginea opțiunilor și 
obiectivelor de politică externă; consideră 
regretabil faptul că alinierea Turciei la 
declarațiile PESC s-a menținut la un nivel 
slab în 2012; solicită Turciei, în special, să 
se alinieze îndeaproape la poziția Uniunii 
Europene în ceea ce privește politica 
externă și de securitate împotriva 
fundamentalismului islamist; încurajează 
Turcia să își dezvolte politica externă în 
cadrul dialogului și al coordonării cu UE; 
în acest scop, propune ca Turcia să fie 
invitată să participe la reuniunea 
Consiliului European din 
decembrie 2013, care va fi dedicată 
politicii externe, de securitate și de 
apărare comune;

Or. en
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Amendamentul 90
Alf Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. își exprimă sprijinul pentru rolul jucat 
de Turcia în conflictul sirian și felicită 
eforturile guvernului turc de a le oferi 
refugiaților sirieni un adăpost temporar în 
condiții de siguranță în interiorul 
frontierelor sale;

Or. en

Amendamentul 91
Alf Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște că relațiile dintre Turcia și 
Israel s-au deteriorat după incidentul de 
la Mavi Marmara și își exprimă sprijinul 
pentru dialog și restabilirea relațiilor 
dintre cele două țări;

Or. en

Amendamentul 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. regretă profund decizia Turciei de a se 
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abține de la reuniuni și contacte cu 
președinția Uniunii Europene în a doua 
jumătate a anului 2012; reamintește 
faptul că președinția Consiliului Uniunii 
Europene este prevăzută în Tratatul 
privind Uniunea Europeană și că Turcia, 
în calitate de țară candidată, trebuie să se 
angajeze în sensul menținerii unor relații 
cordiale cu Uniunea Europeană și cu 
toate statele sale membre; constată cu 
dezamăgire că insistența turcă de a nu 
accepta un reprezentant al președinției 
cipriote a condus la anularea celei de a 
70-a Comisii parlamentare mixte UE-
Turcia;

Or. en

Amendamentul 93
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a 
vizelor în cadrul unei perspective treptate 
și pe termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia 
să semneze și să pună neîntârziat în 
aplicare acordul de readmisie și să se 
asigure că, până la intrarea în vigoare a 
acestui acord, acordurile bilaterale 
existente sunt puse pe deplin în aplicare; 
reamintește că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru 
imigrația ilegală având drept destinație 
Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al 
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului 

eliminat
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către Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, cadrelor universitare, studenților 
și reprezentanților societății civile din 
Turcia; sprijină eforturile Comisiei și ale 
statelor membre vizând punerea în 
aplicare a codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. nl

Amendamentul 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a 
vizelor în cadrul unei perspective treptate 
și pe termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia 
să semneze și să pună neîntârziat în 
aplicare acordul de readmisie și să se 
asigure că, până la intrarea în vigoare a 
acestui acord, acordurile bilaterale 
existente sunt puse pe deplin în aplicare; 
reamintește că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru imigrația 
ilegală având drept destinație Uniunea 
Europeană și subliniază necesitatea de a 
intensifica cooperarea cu UE în domeniile 
gestionării migrației, combaterii traficului 
de persoane și al controalelor la frontieră; 
subliniază încă odată necesitatea 
facilitării accesului către Uniunea 

3. îndeamnă Turcia să semneze și să pună 
neîntârziat în aplicare acordul de readmisie 
și să se asigure că, până la intrarea în 
vigoare a acestui acord, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; reamintește că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
imigrația ilegală având drept destinație 
Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră;
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Europeană al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și 
reprezentanților societății civile din 
Turcia; sprijină eforturile Comisiei și ale 
statelor membre vizând punerea în 
aplicare a codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. nl

Amendamentul 95
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia 
să semneze și să pună neîntârziat în 
aplicare acordul de readmisie și să se 
asigure că, până la intrarea în vigoare a 
acestui acord, acordurile bilaterale 
existente sunt puse pe deplin în aplicare; 
reamintește că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru 
imigrația ilegală având drept destinație 
Uniunea Europeană și subliniază
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al 
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 

3. invită Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a 
vizelor; subliniază necesitatea facilitării 
prealabile a accesului către Uniunea 
Europeană al oamenilor de afaceri, al 
cadrelor universitare, al studenților și al 
reprezentanților societății civile din Turcia; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând punerea în aplicare a 
codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
îndeamnă Turcia să semneze și să pună în 
aplicare fără întârziere acordul de 
readmisie; salută concluziile adoptate de 
Consiliul de Miniștri în domeniul politicii 
sociale de a lansa un dialog cu Turcia în 
materie de liberalizare a regimului de 
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Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

acordare a vizelor;

Or. en

Amendamentul 96
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră; subliniază încă o 
dată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
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afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

afaceri, al cadrelor universitare și al 
studenților din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia;

Or. de

Amendamentul 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și 
subliniază necesitatea de a intensifica 
cooperarea cu UE în domeniile gestionării 
migrației, combaterii traficului de persoane 
și al controalelor la frontieră; subliniază 
încă odată necesitatea facilitării accesului 
către Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 

3. invită Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unui proces orientat spre 
rezultate, în paralel cu semnarea acordului 
de readmisie; îndeamnă Turcia să semneze 
și să pună neîntârziat în aplicare acordul de 
readmisie și să se asigure că, până la 
intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
combate cu hotărâre imigrația ilegală și 
subliniază necesitatea de a intensifica 
cooperarea cu UE în domeniile gestionării 
migrației, combaterii traficului de persoane 
și controalelor la frontieră; subliniază încă 
o dată, înainte de liberalizarea regimului 
de acordare a vizelor, necesitatea facilitării 
accesului către Uniunea Europeană al 
oamenilor de afaceri, al cadrelor 
universitare, al studenților și al 
reprezentanților societății civile din Turcia; 
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studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor,
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre pentru armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare a vizelor în Turcia ca bază pentru 
apropierea cetățeniilor din ambele părți; 
readuce în atenția statelor membre 
angajamentele de a pune în aplicare 
scutirile de viză pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal și Savatli de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene la 
19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 98
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia 
să semneze și să pună neîntârziat în 
aplicare acordul de readmisie și să se 
asigure că, până la intrarea în vigoare a 
acestui acord, acordurile bilaterale 
existente sunt puse pe deplin în aplicare; 
reamintește că Turcia este una dintre 
principalele țări de tranzit pentru imigrația 
ilegală având drept destinație Uniunea 
Europeană și subliniază necesitatea de a 
intensifica cooperarea cu UE în domeniile 
gestionării migrației, combaterii traficului 
de persoane și al controalelor la frontieră; 
subliniază încă odată necesitatea facilitării 
accesului către Uniunea Europeană al 
oamenilor de afaceri, al cadrelor 

3. consideră drept prematură adoptarea
unor măsuri în direcția liberalizării 
regimului de acordare a vizelor chiar și în 
cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung; îndeamnă Turcia să semneze 
și să pună neîntârziat în aplicare acordul de 
readmisie și să se asigure că, până la 
intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră; subliniază încă o 
dată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
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universitare, al studenților și al 
reprezentanților societății civile din Turcia; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând punerea în aplicare a 
codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. it

Amendamentul 99
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord 
și punerea în aplicare pe deplin și în mod 
eficient în toate statele membre, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; reamintește că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
imigrația ilegală având drept destinație 
Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră, precum și 
necesitatea de a asigura o cooperare 
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studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

eficientă a Turciei cu toate statele 
membre în chestiuni de justiție și afaceri 
interne; subliniază încă o dată necesitatea 
facilitării accesului către Uniunea 
Europeană al oamenilor de afaceri, al 
cadrelor universitare, al studenților și al 
reprezentanților societății civile din Turcia; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând punerea în aplicare a 
codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 100
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord 
și punerea în aplicare pe deplin și în mod 
eficient în toate statele membre, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; reamintește că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
imigrația ilegală având drept destinație 
Uniunea Europeană și subliniază 
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combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră, precum și 
necesitatea de a asigura o cooperare 
eficientă a Turciei cu toate statele 
membre în chestiuni de justiție și afaceri 
interne; subliniază încă o dată necesitatea 
facilitării accesului către Uniunea 
Europeană al oamenilor de afaceri, al 
cadrelor universitare, al studenților și al 
reprezentanților societății civile din Turcia; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând punerea în aplicare a 
codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 101
Alojz Peterle

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a 
vizelor, în paralel cu semnarea acordului de 
readmisie; îndeamnă Turcia să semneze și 
să pună neîntârziat în aplicare acordul de 
readmisie și să se asigure că, până la 
intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
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este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră; subliniază încă o 
dată necesitatea facilitării procesului de 
obținere a accesului către Uniunea 
Europeană al oamenilor de afaceri, al 
cadrelor universitare, al studenților și al 
reprezentanților societății civile din Turcia; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor 
membre vizând punerea în aplicare a 
codului vizelor, armonizarea și 
simplificarea condițiilor de obținere a 
vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; 
readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a 
vizelor, în paralel cu semnarea acordului de 
readmisie; îndeamnă Turcia să semneze și 
să pună neîntârziat în aplicare acordul de 
readmisie și să se asigure că, până la 
intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
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pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră; subliniază încă o 
dată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a 
vizelor, în paralel cu semnarea acordului de 
readmisie; îndeamnă Turcia să semneze și 
să pună neîntârziat în aplicare acordul de 
readmisie și să se asigure că, până la 
intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
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destinație Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a tuturor 
dispozițiilor acestui acord, acordurile 
bilaterale existente sunt puse pe deplin în 
aplicare; reamintește că Turcia este una 
dintre principalele țări de tranzit pentru 
imigrația ilegală având drept destinație 



PE504.377v01-00 60/127 AM\926673RO.doc

RO

necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Uniunea Europeană și subliniază 
necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră; subliniază încă o 
dată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 

3. salută decizia Consiliului de a invita 
Comisia să ia măsuri în direcția 
liberalizării regimului de acordare a vizelor 
în cadrul unei perspective treptate și pe 
termen lung, în paralel cu semnarea 
acordului de readmisie; îndeamnă Turcia să 
semneze și să pună neîntârziat în aplicare 
acordul de readmisie și să se asigure că, 
până la intrarea în vigoare a acestui acord, 
acordurile bilaterale existente sunt puse pe 
deplin în aplicare; reamintește că Turcia 
este una dintre principalele țări de tranzit 
pentru imigrația ilegală având drept 
destinație Uniunea Europeană și subliniază 
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necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și al
controalelor la frontieră; subliniază încă 
odată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
angajamentele pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în 
conformitate cu hotărârea pronunțată în 
cauza Soysal de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene la 19 februarie 2009;

necesitatea de a intensifica cooperarea cu 
UE în domeniile gestionării migrației, 
combaterii traficului de persoane și 
controalelor la frontieră; subliniază încă o 
dată necesitatea facilitării accesului către 
Uniunea Europeană al oamenilor de 
afaceri, al cadrelor universitare, al 
studenților și al reprezentanților societății 
civile din Turcia; sprijină eforturile 
Comisiei și ale statelor membre vizând 
punerea în aplicare a codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de 
obținere a vizelor și înființarea de noi 
centre de eliberare simplificată a vizelor în 
Turcia; readuce în atenția statelor membre 
obligațiile care le revin în temeiul 
acordului de asociere, în conformitate cu 
hotărârea pronunțată în cauza Soysal de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 
19 februarie 2009;

Or. en

Amendamentul 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. își exprimă surprinderea față de 
„raportul privind progresele înregistrate”, 
publicat de guvernul turc, în care acesta 
efectuează o autoevaluare;

Or. nl

Amendamentul 107
Emine Bozkurt

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

3a. subliniază necesitatea urgentă de a 
adopta proiectul de lege privind străinii și 
protecția internațională, a cărui adoptare 
este întârziată, și este preocupat de 
situația accesului la protecție 
internațională la frontierele terestre și în 
zonele de tranzit aerian;

Or. en

Amendamentul 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. este preocupat de faptul că se refuză 
în continuare în mod arbitrar accesul la 
procedurile de azil, precum și de practica 
returnării refugiaților, a solicitanților de 
azil și a persoanelor care ar avea nevoie 
de protecție; îndeamnă guvernul să 
alinieze la standardele internaționale 
reglementările în materie de detenție pe 
care CEDO le-a considerat a fi ilegale în 
cauza Abdolkhani și Karimina/Turcia; 
invită Marea Adunare Națională a 
Turciei să adopte o lege cuprinzătoare în 
conformitate cu standardele 
internaționale privind protecția și 
primirea în vederea apărării drepturilor 
tuturor refugiaților și solicitanților de azil 
și ale altor persoane care pot avea nevoie 
de protecție, în mod nediscriminatoriu, în 
jurisdicția Turciei;

Or. en
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Amendamentul 109
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. readuce în atenția statelor membre 
angajamentele de a pune în aplicare 
scutirile de viză pe care și le-au asumat în 
temeiul acordului de asociere, în
conformitate cu hotărârea pronunțată la 
19 februarie 2009 de Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene în cauza Soysal și 
Savatli;

Or. en

Amendamentul 110
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. invită Comisia ca, în baza Deciziei din 
6 decembrie 2012 Consiliului și până la 
finalizarea negocierilor cu Turcia cu 
privire la un nou posibil text care să 
înlocuiască Decizia nr. 3/80 a Consiliului 
de asociere UE-Turcia, să ia toate 
măsurile necesare pentru a garanta că 
lucrătorii turci din UE își pot exercita 
drepturile de securitate socială fără 
obstacole suplimentare din partea statelor 
membre, întrucât atât UE, cât și partea 
turcă trebuie să convină asupra unui text 
comun pentru ca acesta să fie obligatoriu 
din punct de vedere juridic;

Or. en
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Amendamentul 111
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. reamintește că fluxurile de imigrație 
ilegală care ajung la frontierele externe 
ale UE provenind din Turcia reprezintă o 
problemă; ia în considerare măsurile 
adoptate de Turcia pentru a împiedica și a 
combate aceste fluxuri în mod ferm; 
subliniază necesitatea de a intensifica 
cooperarea cu UE în ceea ce privește 
gestionarea migrației, combaterea 
traficului de persoane și controalele la 
frontieră;

Or. en

Amendamentul 112
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său 
în favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de 
consultare a societății civile, care reflectă 
diversitatea societății turce; încurajează 
Comisia să-și continue activitatea și să 
abordeze într-un spirit colegial și de 
respect față de valorile Uniunii Europene 
teme de o importanță determinantă, 
precum (i) separația puterilor și un sistem 
adecvat de control și echilibru al 
puterilor, (ii) relațiile dintre stat, societate 
și religie, (iii) un sistem de guvernanță 
bazat pe incluziune, care să garanteze 
drepturile fundamentale ale tuturor 

eliminat
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cetățenilor și (iv) o noțiune de cetățenie 
bazată pe incluziune;

Or. nl

Amendamentul 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său
în favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de 
consultare a societății civile, care reflectă 
diversitatea societății turce; încurajează 
Comisia să-și continue activitatea și să 
abordeze într-un spirit colegial și de 
respect față de valorile Uniunii Europene 
teme de o importanță determinantă, precum 
(i) separația puterilor și un sistem adecvat 
de control și echilibru al puterilor, (ii) 
relațiile dintre stat, societate și religie, (iii) 
un sistem de guvernanță bazat pe 
incluziune, care să garanteze drepturile 
fundamentale ale tuturor cetățenilor și (iv) 
o noțiune de cetățenie bazată pe incluziune;

4. recunoaște angajamentul Comisiei de 
conciliere constituțională în favoarea unei 
noi Constituții și subliniază necesitatea 
unui proces de consultare a societății 
civile, care se bazează pe incluziune și care 
reflectă diversitatea societății turce; 
încurajează Comisia să își continue 
activitatea și să abordeze într-un mod 
incluziv și reprezentativ, precum și dând 
dovadă de respect față de valorile Uniunii 
Europene, teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile omului și libertățile
fundamentale ale tuturor cetățenilor și (iv) 
o noțiune de cetățenie bazată pe incluziune;

Or. en

Amendamentul 114
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 4. constată angajamentul Comisiei de 
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constituțională pentru angajamentul său
în favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de consultare 
a societății civile, care reflectă diversitatea 
societății turce; încurajează Comisia să-și
continue activitatea și să abordeze într-un 
spirit colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune;

conciliere constituțională în favoarea 
elaborării unei noi Constituții și pentru 
procesul de consultare a societății civile, 
care se bazează pe incluziune și care 
reflectă diversitatea societății turce; este 
preocupat, cu toate acestea, de lipsa 
aparentă a progreselor înregistrate de 
comisie până în prezent; încurajează 
Comisia să își revizuiască metodele de 
lucru, cu scopul de a ajunge la un 
consens veritabil bazat pe compromis, și 
să abordeze într-un spirit colegial și de 
respect față de valorile Uniunii Europene 
teme de o importanță determinantă, precum 
(i) separația puterilor și un sistem adecvat 
de control și echilibru al puterilor, (ii) 
relațiile dintre stat, societate și religie, (iii) 
un sistem de guvernanță bazat pe 
incluziune, care să garanteze drepturile 
fundamentale ale tuturor cetățenilor și (iv) 
o noțiune de cetățenie bazată pe incluziune;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său
în favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de consultare 
a societății civile, care reflectă diversitatea 
societății turce; încurajează Comisia să-și
continue activitatea și să abordeze într-un 
spirit colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 

4. constată angajamentul Comisiei de 
conciliere constituțională în favoarea 
elaborării unei noi Constituții și pentru 
procesul de consultare a societății civile, 
care se bazează pe incluziune și care 
reflectă diversitatea societății turce; este 
preocupat, cu toate acestea, de lipsa 
evidentă a progreselor înregistrate de 
comisie până în prezent; încurajează 
Comisia să își revizuiască metodele de 
lucru, cu scopul de a ajunge la un 
consens veritabil bazat pe compromis, și 
să abordeze într-un spirit colegial și de 
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guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune;

respect față de valorile Uniunii Europene 
teme de o importanță determinantă, precum 
(i) separația puterilor și un sistem adecvat 
de control și echilibru al puterilor, (ii) 
relațiile dintre stat, societate și religie, (iii) 
un sistem de guvernanță bazat pe 
incluziune, care să garanteze drepturile 
fundamentale ale tuturor cetățenilor și (iv) 
o noțiune de cetățenie bazată pe incluziune;

Or. en

Amendamentul 116
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în 
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de consultare 
a societății civile, care reflectă diversitatea 
societății turce; încurajează Comisia să-și
continue activitatea și să abordeze într-un 
spirit colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune;

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în 
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul de consultare a unei game largi 
de părți interesate, incluzând partidele 
politice care nu sunt reprezentate în 
parlament și minoritățile nemusulmane, 
care se bazează pe incluziune și care 
reflectă în mod corespunzător diversitatea 
societății turce; încurajează Comisia să își
continue activitatea și să abordeze într-un 
spirit colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune;

Or. en
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Amendamentul 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în 
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de consultare 
a societății civile, care reflectă diversitatea 
societății turce; încurajează Comisia să-și
continue activitatea și să abordeze într-un 
spirit colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune;

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în 
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul de consultare a societății civile, 
care se bazează pe incluziune și care 
reflectă diversitatea societății turce; 
încurajează Comisia să își continue 
activitatea și să abordeze într-un spirit 
colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) un sistem de guvernanță 
bazat pe incluziune, care să garanteze 
drepturile fundamentale ale tuturor 
cetățenilor și (iii) o noțiune de cetățenie 
bazată pe incluziune;

Or. en

Amendamentul 118
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în 
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de consultare 
a societății civile, care reflectă diversitatea 
societății turce; încurajează Comisia să-și
continue activitatea și să abordeze într-un 
spirit colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în 
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul de consultare a societății civile, 
care se bazează pe incluziune și care 
reflectă diversitatea societății turce; 
încurajează Comisia să își continue 
activitatea și să abordeze într-un spirit 
colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
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și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune;

determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune; invită toate 
partidele politice și actorii implicați să 
adopte o abordare constructivă pentru 
negocierea noii Constituții;

Or. en

Amendamentul 119
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în 
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul, bazat pe incluziune, de consultare 
a societății civile, care reflectă diversitatea 
societății turce; încurajează Comisia să-și
continue activitatea și să abordeze într-un 
spirit colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) relațiile dintre stat, 
societate și religie, (iii) un sistem de 
guvernanță bazat pe incluziune, care să 
garanteze drepturile fundamentale ale 
tuturor cetățenilor și (iv) o noțiune de 
cetățenie bazată pe incluziune;

4. felicită Comisia de conciliere 
constituțională pentru angajamentul său în
favoarea unei noi Constituții și pentru 
procesul de consultare a societății civile, 
care se bazează pe incluziune și care 
reflectă diversitatea societății turce; 
încurajează Comisia să își continue 
activitatea și să abordeze într-un spirit 
colegial și de respect față de valorile 
Uniunii Europene teme de o importanță 
determinantă, precum (i) separația puterilor 
și un sistem adecvat de control și echilibru 
al puterilor, (ii) protecția caracterului 
democratic și laic al statului și relațiile 
dintre stat, societate și religie, (iii) un 
sistem de guvernanță bazat pe incluziune, 
care să garanteze drepturile și libertățile
fundamentale ale tuturor cetățenilor și (iv) 
o noțiune de cetățenie bazată pe incluziune;

Or. en
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Amendamentul 120
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea unor progrese în 
punerea în aplicare a modificărilor aduse 
Constituției în 2010, îndeosebi adoptarea 
de legi privind protecția datelor cu caracter 
personal și justiția militară;

5. subliniază necesitatea unor progrese 
suplimentare în punerea în aplicare a 
modificărilor aduse Constituției în 2010, 
îndeosebi adoptarea de legi privind 
protecția datelor cu caracter personal și 
justiția militară; observă faptul că prezența 
și competențele ministrului justiției și ale 
subsecretarului acestuia în cadrul 
Înaltului Consiliu al Judecătorilor și 
Procurorilor reprezintă un motiv serios de 
îngrijorare cu privire la independența 
sistemului judiciar;

Or. en

Amendamentul 121
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea unor progrese în 
punerea în aplicare a modificărilor aduse 
Constituției în 2010, îndeosebi adoptarea 
de legi privind protecția datelor cu caracter 
personal și justiția militară;

5. subliniază necesitatea unor progrese în 
punerea în aplicare a modificărilor aduse 
Constituției în 2010, îndeosebi adoptarea 
de legi privind protecția datelor cu caracter 
personal și justiția militară, precum și legi 
care introduc măsuri de acțiune pozitivă, 
cu scopul de a contribui la realizarea 
egalității de șanse între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 122
Ria Oomen-Ruijten
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea unor progrese în 
punerea în aplicare a modificărilor aduse 
Constituției în 2010, îndeosebi adoptarea 
de legi privind protecția datelor cu caracter 
personal și justiția militară;

5. subliniază necesitatea unor progrese în 
punerea în aplicare a modificărilor aduse 
Constituției în 2010, îndeosebi adoptarea 
de legi privind protecția datelor cu caracter 
personal și justiția militară; salută intrarea 
în vigoare a legislației prin care se acordă 
dreptul de a sesiza Curtea Constituțională 
prin cereri individuale, conform 
dispozițiilor introduse prin modificarea 
Constituției în 2010;

Or. en

Amendamentul 123
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită clarificări referitoare la modul 
în care urmează să fie pusă în practică 
activitatea comisiei, luând în considerare 
prevederile constituționale actuale 
(articolul 175), conform cărora se pot 
aduce modificări doar textului existent;

Or. en

Amendamentul 124
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de 
reforme, îndeosebi importanța pe care o 
acordă unui cadru juridic important de 
protecție și consolidare a drepturilor 
fundamentale ale tuturor comunităților; 
adresează felicitări Comisiei de anchetă 
privind drepturile omului pentru 
activitatea desfășurată și solicită să se 
acorde un rol mai important Comisiei de 
armonizare cu UE, pentru a-i permite să 
promoveze alinierea noii legislații la 
acquis sau la standardele europene pe 
parcursul procesului legislativ;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reforme, 
îndeosebi importanța pe care o acordă 
unui cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților; adresează felicitări 
Comisiei de anchetă privind drepturile 
omului pentru activitatea desfășurată și 

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
necesitatea angajării sale active față de 
procesul de reformă, îndeosebi față de un
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților; adresează felicitări 
Comisiei de anchetă privind drepturile 
omului pentru activitatea desfășurată și 
solicită să se acorde un rol mai important 
Comisiei de armonizare cu UE, pentru a-i 
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solicită să se acorde un rol mai important 
Comisiei de armonizare cu UE, pentru a-i 
permite să promoveze alinierea noii 
legislații la acquis sau la standardele 
europene pe parcursul procesului legislativ;

permite să promoveze alinierea noii 
legislații la acquis sau la standardele 
europene pe parcursul procesului legislativ;

Or. de

Amendamentul 126
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reforme, 
îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților; adresează felicitări 
Comisiei de anchetă privind drepturile 
omului pentru activitatea desfășurată și 
solicită să se acorde un rol mai important 
Comisiei de armonizare cu UE, pentru a-i 
permite să promoveze alinierea noii 
legislații la acquis sau la standardele 
europene pe parcursul procesului legislativ;

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reformă, 
îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților și cetățenilor; își 
reiterează solicitarea exprimată în 
rezoluțiile sale anterioare referitoare la 
necesitatea reformării sistemului electoral 
prin reducerea pragului de 10 % pentru 
reprezentarea în parlament, ceea ce ar 
consolida pluripartitismul și ar reflecta 
mai bine pluralitatea societății turce;
adresează felicitări Comisiei de anchetă 
privind drepturile omului pentru activitatea 
desfășurată și solicită să se acorde un rol 
mai important Comisiei de armonizare cu 
UE, pentru a-i permite să promoveze 
alinierea noii legislații la acquis sau la 
standardele europene pe parcursul 
procesului legislativ;

Or. en
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Amendamentul 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reforme, 
îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților; adresează felicitări 
Comisiei de anchetă privind drepturile 
omului pentru activitatea desfășurată și 
solicită să se acorde un rol mai important 
Comisiei de armonizare cu UE, pentru a-i 
permite să promoveze alinierea noii 
legislații la acquis sau la standardele 
europene pe parcursul procesului legislativ;

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reformă, 
îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților și de reducere a 
pragului pentru noile partide politice; 
adresează felicitări Comisiei de anchetă 
privind drepturile omului pentru activitatea 
desfășurată și solicită să se acorde un rol 
mai important Comisiei de armonizare cu 
UE, pentru a-i permite să promoveze 
alinierea noii legislații la acquis sau la 
standardele europene pe parcursul 
procesului legislativ;

Or. en

Amendamentul 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reforme, 

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reformă, 
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îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților; adresează felicitări 
Comisiei de anchetă privind drepturile 
omului pentru activitatea desfășurată și 
solicită să se acorde un rol mai important 
Comisiei de armonizare cu UE, pentru a-i 
permite să promoveze alinierea noii 
legislații la acquis sau la standardele 
europene pe parcursul procesului legislativ;

îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor cetățenilor; adresează felicitări 
Comisiei de anchetă privind drepturile 
omului pentru activitatea desfășurată și 
solicită să se acorde un rol mai important 
Comisiei de armonizare cu UE, pentru a-i 
permite să promoveze alinierea noii 
legislații la acquis sau la standardele 
europene pe parcursul procesului legislativ;

Or. en

Amendamentul 129
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reforme, 
îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților; adresează felicitări 
Comisiei de anchetă privind drepturile 
omului pentru activitatea desfășurată și 
solicită să se acorde un rol mai important 
Comisiei de armonizare cu UE, pentru a-i 
permite să promoveze alinierea noii 
legislații la acquis sau la standardele 
europene pe parcursul procesului legislativ;

6. reiterează rolul fundamental al Marii 
Adunări Naționale a Turciei (MANT), în 
calitatea sa de centru al sistemului 
democratic al Turciei și subliniază 
importanța susținerii și a asumării de 
angajamente de către toate partidele 
politice în favoarea procesului de reformă, 
îndeosebi importanța pe care o acordă unui 
cadru juridic important de protecție și 
consolidare a drepturilor fundamentale ale 
tuturor comunităților și cetățenilor; 
adresează felicitări Comisiei de anchetă 
privind drepturile omului pentru activitatea 
desfășurată și solicită să se acorde un rol 
mai important Comisiei de armonizare cu 
UE, pentru a-i permite să promoveze 
alinierea noii legislații la acquis sau la 
standardele europene pe parcursul 
procesului legislativ;

Or. en
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Amendamentul 130
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a 
continuării procesului de reforme prin 
adoptarea unui nou pachet de reforme, al
patrulea, care să abordeze (a) aspectele 
legate de definițiile infracțiunilor penale 
stabilite în cadrul Codului Penal și al
Legii privind combaterea terorismului, 
aceste definiții având un domeniu de 
aplicare excesiv de vast, considerând că 
este necesar să se introducă de urgență o 
distincție clară între promovarea 
terorismului și incitarea la violență și 
exprimarea unor idei non-violente, pentru 
a se apăra libertatea de exprimare, (b) 
problematica perioadelor de detenție 
preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a permite 
avocaților apărării un acces deplin la 
dosarele întocmite de către procurori;

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, adoptat de MANT 
la 2 iulie 2012, precum și reformele sale 
concrete în ceea ce privește Codul penal
turc, Codul de procedură penală, legile
privind combaterea terorismului, 
falimentul și executarea silită, presa, 
Consiliul de Stat, Codul de procedură 
administrativă și legile privind Institutul 
de Medicină Legală, Curtea de Casație, 
judecătorii și procurorii, contravențiile și 
cazierele judiciare, ca pas important spre 
un amplu proces de reformă în domeniul 
sistemului judiciar și al drepturilor 
fundamentale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
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drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reforme prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului Penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problematica perioadelor 
de detenție preventivă, care sunt excesiv 
de îndelungate și (c) necesitatea de a 
permite avocaților apărării un acces 
deplin la dosarele întocmite de către 
procurori;

drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reformă prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) definiția infracțiunilor penale 
și, îndeosebi, a ceea ce constituie un act 
de terorism, stabilite în cadrul Codului 
penal și al Legii privind combaterea 
terorismului, această definiție având un 
domeniu de aplicare excesiv de vast, 
considerând că este necesar să se introducă 
de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, în conformitate cu jurisprudența 
CEDO, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare și mass-media, (b) proceduri, 
inclusiv o interpretare independentă și 
imparțială a dispozițiilor juridice care 
respectă drepturile fundamentale, cum ar 
fi acordarea unui acces deplin al
avocaților apărării la dosarele întocmite 
de către procurori și (c) eficiența, precum 
în cazul cauzelor restante care, asociate 
normelor de procedură, duc la probleme 
cum ar fi perioadele de detenție 
preventivă excesiv de lungi;

Or. en

Amendamentul 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
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procesului de reforme prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului Penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problematica perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori;

procesului de reformă prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) folosirea abuzivă a legilor
privind combaterea terorismului pentru 
urmărirea penală politică a criticilor, a 
jurnaliștilor și a membrilor opoziției, fără 
a dovedi într-un proces liber și echitabil 
faptul că aceste acuzații sunt fondate, 
considerând că este necesar să se introducă 
de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problema perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori;

Or. en

Amendamentul 133
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reforme prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului Penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-

7. subliniază importanța crucială pe care 
reforma sistemului judiciar turc o 
prezintă pentru susținerea eforturilor de 
consolidare a democrației în Turcia; 
evidențiază faptul că sistemul judiciar 
turc este în continuare afectat de sarcina 
de lucru excesivă, de independență 
insuficientă și de lipsa de imparțialitate;
salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
progresul considerabil înregistrat în ceea 
ce privește formarea membrilor sistemului 
judiciar și infrastructura tehnologică a 
sistemului de justiție; subliniază totodată 
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violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problematica perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori;

importanța esențială a continuării 
procesului de reformă prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problema perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate, (c) necesitatea de a le permite 
avocaților apărării un acces deplin la 
dosarele întocmite de către procurori și (d) 
necesitatea de a elimina orice fel de 
instanțe speciale și cauzele instrumentate 
de acestea;

Or. en

Amendamentul 134
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reforme prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului Penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reformă prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
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introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problematica perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori;

introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problema perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori; 
subliniază faptul că reforma sistemului 
judiciar este o condiție necesară 
indispensabilă pentru modernizarea 
Turciei și că această reformă trebuie să 
ducă la un sistem judiciar modern, 
eficient, complet independent și imparțial, 
care să garanteze un proces echitabil 
pentru toți cetățenii; în acest sens, atrage 
atenția în mod special asupra procesului 
intentat împotriva lui Pinar Selek, care a 
durat aproape 15 ani și care, în pofida 
pronunțării a trei sentințe de achitare, s-a 
finalizat printr-o sentință de condamnare 
pe viață, pronunțată la 24 ianuarie 2013 
de Tribunalul penal nr. 12 din Istanbul;

Or. en

Amendamentul 135
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reforme prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului Penal și al Legii privind 

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reformă prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului penal și al Legii privind 



AM\926673RO.doc 81/127 PE504.377v01-00

RO

combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problematica perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori;

combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problema perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori; 
salută modificările aduse Codului de 
procedură penală și Legii privind 
executarea de măsuri punitive și de 
securitate destinate permiterii folosirii 
limbii materne în instanță și așteaptă 
punerea lor rapidă în aplicare;

Or. en

Amendamentul 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reforme prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului Penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-

7. salută cel de-al treilea pachet de reforme 
vizând sistemul judiciar, considerându-l 
drept un progres în direcția procesului 
global de reformă din domeniile justiției și 
drepturilor fundamentale; subliniază 
totodată importanța esențială a continuării 
procesului de reformă prin adoptarea unui 
nou pachet de reforme, al patrulea, care să 
abordeze (a) aspectele legate de definițiile 
infracțiunilor penale stabilite în cadrul 
Codului penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare excesiv de 
vast, considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară între 
promovarea terorismului și incitarea la 
violență și exprimarea unor idei non-
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violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problematica perioadelor de 
detenție preventivă, care sunt excesiv de 
îndelungate și (c) necesitatea de a le 
permite avocaților apărării un acces deplin 
la dosarele întocmite de către procurori;

violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, libertatea de întrunire și 
libertatea de asociere, dreptul la grevă și 
la negociere colectivă, (b) problema
perioadelor de detenție preventivă, care 
sunt excesiv de îndelungate și (c) 
necesitatea de a le permite avocaților 
apărării un acces deplin la dosarele 
întocmite de către procurori;

Or. en

Amendamentul 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că reforma 
sistemului judiciar este o condiție 
necesară indispensabilă pentru ca 
eforturile de modernizare ale Turciei să 
fie încununate de succes și că această 
reformă trebuie să ducă la un sistem 
judiciar modern, eficient, complet 
independent și imparțial, care să 
garanteze un proces echitabil pentru toți
cetățenii;

Or. en

Amendamentul 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că dispozițiile prevăzute de 
legislația turcă împotriva terorismului și 
la articolul 220 din TCC permit o marjă 
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foarte largă de apreciere, în special în 
cazurile în care apartenența la o 
organizație teroristă nu a fost dovedită și 
atunci când un document sau o declarație 
poate fi considerată a coincide cu 
„obiectivele” unei organizații teroriste; 
solicită autorităților turce să ia măsuri 
legislative și să reflecte jurisprudența 
CEDO (Güzel și Özer/Turcia, hotărârea 
din 6 iulie 2010), 
Recomandarea nr. 1426 (1999) a 
Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei („Confruntarea democrațiilor 
europene cu terorismul”), precum și 
Orientările Comitetului de Miniștri al 
Consiliului Europei privind drepturile 
omului și lupta împotriva terorismului 
(11 iulie 2002);

Or. en

Amendamentul 139
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută adoptarea și intrarea în vigoare 
a legislației prin care se acordă dreptul la 
apărare, în fața instanțelor din Turcia, în 
orice limbă străină, alta decât limba 
turcă; salută intrarea în vigoare, la 
19 ianuarie, a legii privind plata unor 
compensații în cazul proceselor de lungă 
durată și în caz de întârziere, executare 
parțială sau neexecutare a sentințelor 
pronunțate în instanță și își exprimă 
speranța că introducerea prevăzută a 
posibilității de recurs la nivel intern va 
diminua numărul cauzelor pe rol 
împotriva Turciei în fața Curții Europene 
a Drepturilor Omului;

Or. en
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Amendamentul 140
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța continuării 
procesului de reformă prin adoptarea și 
punerea în aplicare cât mai rapid posibil a 
unui al patrulea pachet de reforme, care 
să abordeze (a) aspectele legate de 
definițiile infracțiunilor penale stabilite în 
cadrul Codului penal și al Legii privind 
combaterea terorismului, aceste definiții 
având un domeniu de aplicare vast, 
considerând că este necesar să se 
introducă de urgență o distincție clară 
între promovarea terorismului și incitarea 
la violență și exprimarea unor idei non-
violente, pentru a se apăra libertatea de 
exprimare, (b) problema perioadelor de 
detenție preventivă excesiv de îndelungate 
și (c) necesitatea de a le permite avocaților 
apărării accesul deplin la dosarele 
întocmite de procurori;

Or. en

Amendamentul 141
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
procesele aflate pe rol și la perioadele de 
detenție preventivă excesiv de îndelungate 
care îi afectează pe activiști, pe avocați, pe 
jurnaliști și pe membrii MANT aleși din 
rândul partidelor de opoziție, care 
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perturbă activitățile politico-juridice și 
dreptul la asociere politică și la 
participare; salută eliminarea, prin 
votului Parlamentului, a instanțelor 
speciale înființate de Guvernul Turciei în 
2005, însă își exprimă regretul că 
rezultatul dezbaterilor nu afectează și 
procesele aflate pe rol în prezent;

Or. en

Amendamentul 142
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. critică, în acest sens, arestarea 
studenților (inclusiv a cetățeanului 
franco-turc Sevil Sevimli) care au 
participat la proteste pașnice și care au 
folosit idei neviolente pentru a demonstra 
în sprijinul libertății de educație și de 
exprimare;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
recentele asasinate repetate ale cetățenilor 
turci de origine armeană, în special a 
patru femei în vârstă în Istanbul, care nu 
contribuie la eforturile depuse de Turcia 
în direcția aderării sale la UE; invită 
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Guvernul Turciei să investigheze pe 
deplin această situație, conform 
procedurilor legale democratice prevăzute 
de convențiile internaționale relevante cu 
privire la respectarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Guvernului Turciei, pentru a 
spori eficiența procedurilor judiciare și a 
aborda problema persistentă a întârzierii 
soluționării dosarelor aflate pe rol, să 
pună în funcțiune în cel mai scurt timp 
posibil instanțele regionale de apel, care 
ar fi trebuit să fie operaționale din punct 
de vedere legal până în luna iunie 2007, și 
să se concentreze pe formarea 
judecătorilor și a procurorilor în acest 
scop;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. este deosebit de preocupat de 
discriminările politice grave, constante și 
repetate cu care s-a confruntat partidul de 
opoziție pro-kurd BDP în 2012, inclusiv 
de cazurile de renunțare la dreptul la 
imunitate parlamentară pentru mai mulți 
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membri aleși ai MANT și amenințările cu 
dizolvarea partidului; regretă profund 
prejudiciul produs de arestarea a mii de 
membri ai BDP și a altor activiști, precum 
și reținerea acestora în detenție preventivă 
timp de mai mulți ani, și solicită 
Guvernului Turciei să modifice de 
urgență legislația și să reglementeze 
sistemul judiciar astfel încât să remedieze 
prejudiciul cauzat;

Or. en

Amendamentul 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. consideră că verdictul pronunțat 
24 ianuarie 2013 în dosarul Pinar Selek 
exemplifică foarte clar deficiențele 
sistemului judiciar turc și neajunsurile 
anchetelor desfășurate în Turcia; 
consideră că acest proces constituie un 
test pentru statul de drept și pentru 
credibilitatea sistemului judiciar din 
Turcia;

Or. en

Amendamentul 147
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. salută intrarea în vigoare a legii de 
înființare a unui Comitet de Conciliere în 
scopul punerii bazelor unui organism 
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național menit să ofere o soluție în cazul 
perioadelor excesiv de îndelungate ale 
procedurilor judiciare, în conformitate cu
principiile CEDO;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. constată că Delegația ad-hoc pentru 
observarea proceselor intentate 
jurnaliștilor în Turcia va continua să 
monitorizeze procesele împotriva 
jurnaliștilor și va urmări reformele 
judiciare din Turcia care tratează 
libertatea de exprimare și libertatea mass-
mediei;

Or. en

Amendamentul 149
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. salută adoptarea de către MANT, la 
24 ianuarie 2013, a Legii privind 
apărarea în limba de preferință în cadrul 
proceselor;

Or. en
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Amendamentul 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. încurajează Turcia să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului în forma 
în care a fost elaborat de Ministerul 
Justiției, în cooperare cu Consiliul Europei, 
pe baza jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului (CtEDO), cu scopul de 
a aborda aspectele semnalate în hotărârile 
prin care instanța menționată a constatat 
încălcarea, de către Turcia, a dispozițiilor 
Convenției Europene privind Drepturile 
Omului (CEDO); își exprimă sprijinul față 
de demersurile prin care Ministerul Justiției 
și Înaltul Consiliu al Judecătorilor și 
Procurorilor (ICJP) urmăresc să pună la 
dispoziția judecătorilor și a procurorilor 
cursuri de formare privind drepturile 
omului; salută instituirea, de către ICJP, a 
unor noi criterii de evaluare a judecătorilor 
și procurorilor, care prevăd recompense 
pentru respectarea dispozițiilor CEDO și 
ale hotărârilor pronunțate de CtEDO;

8. încurajează Turcia să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului în forma 
în care a fost elaborat de Ministerul 
Justiției, în cooperare cu Consiliul Europei, 
pe baza jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO), cu scopul de 
a aborda aspectele semnalate în hotărârile 
prin care instanța menționată a constatat 
încălcarea, de către Turcia, a dispozițiilor 
Convenției Europene privind Drepturile 
Omului; îndeamnă Turcia să își 
intensifice eforturile pentru punerea în 
aplicare pe deplin a jurisprudenței CEDO 
și își exprimă sprijinul față de demersurile 
prin care Ministerul Justiției și Înaltul 
Consiliu al Judecătorilor și Procurorilor 
(ICJP) urmăresc să pună la dispoziția 
judecătorilor și a procurorilor cursuri de 
formare privind drepturile omului; salută 
instituirea, de către ICJP, a unor noi criterii 
de evaluare a judecătorilor și procurorilor, 
care prevăd recompense pentru respectarea 
dispozițiilor Convenției Europene a 
Drepturilor Omului și ale hotărârilor 
pronunțate de CEDO;

Or. en

Amendamentul 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. încurajează Turcia să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului în forma 

8. încurajează Turcia să adopte Planul de 
acțiune privind drepturile omului în forma 
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în care a fost elaborat de Ministerul 
Justiției, în cooperare cu Consiliul Europei, 
pe baza jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului (CtEDO), cu scopul de 
a aborda aspectele semnalate în hotărârile 
prin care instanța menționată a constatat 
încălcarea, de către Turcia, a dispozițiilor 
Convenției Europene privind Drepturile 
Omului (CEDO); își exprimă sprijinul față 
de demersurile prin care Ministerul Justiției 
și Înaltul Consiliu al Judecătorilor și 
Procurorilor (ICJP) urmăresc să pună la 
dispoziția judecătorilor și a procurorilor 
cursuri de formare privind drepturile 
omului; salută instituirea, de către ICJP, a 
unor noi criterii de evaluare a judecătorilor 
și procurorilor, care prevăd recompense 
pentru respectarea dispozițiilor CEDO și 
ale hotărârilor pronunțate de CtEDO;

în care a fost elaborat de Ministerul 
Justiției, în cooperare cu Consiliul Europei, 
pe baza jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO), cu scopul de 
a aborda aspectele semnalate în hotărârile 
prin care instanța menționată a constatat 
încălcarea, de către Turcia, a dispozițiilor 
Convenției Europene privind Drepturile 
Omului și solicită punerea lor în aplicare; 
își exprimă sprijinul față de demersurile 
prin care Ministerul Justiției și Înaltul 
Consiliu al Judecătorilor și Procurorilor 
(ICJP) urmăresc să pună la dispoziția 
judecătorilor și a procurorilor cursuri de 
formare privind drepturile omului; salută 
instituirea, de către ICJP, a unor noi criterii 
de evaluare a judecătorilor și procurorilor, 
care prevăd recompense pentru respectarea 
dispozițiilor Convenției Europene a 
Drepturilor Omului și ale hotărârilor 
pronunțate de CEDO;

Or. en

Amendamentul 152
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. își reiterează preocuparea cu privire la 
practica de a urmări penal apărătorii 
drepturilor omului, activiștii și jurnaliștii 
care comunică dovezi de încălcare a 
drepturilor omului sau care fac cunoscute 
alte aspecte de interes public; consideră 
că incriminarea opiniilor exprimate 
reprezintă un obstacol esențial în calea 
protejării depline a drepturilor omului în 
Turcia;

Or. en
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Amendamentul 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că este important ca 
apărătorilor drepturilor omului să li se 
ofere o protecție efectivă; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la menținerea pe 
rol a dosarelor împotriva apărătorilor 
drepturilor omului și la continuarea 
urmăririi lor în justiție; în acest sens, 
atrage atenția în mod special asupra 
procesului intentat împotriva lui Pinar 
Selek, scriitoare, sociologă și feministă, 
care a durat aproape 15 ani și care, în 
pofida pronunțării a trei sentințe de 
achitare, s-a finalizat printr-o sentință de 
condamnare pe viață, pronunțată la 
24 ianuarie 2013; condamnă ferm această 
hotărâre, evidențiind faptul că durata 
îndelungată a urmăririi în justiție ridică 
semne de întrebare cu privire la dreptul la 
libertate și securitate, precum și la dreptul 
la un proces echitabil, după cum se 
prevede la articolele 5 și 6 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Turcia să își reafirme 
angajamentul față de lupta împotriva 
impunității, să își intensifice eforturile de 
a adera la Statutul de la Roma al Curții 
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Penale Internaționale (CPI) și să își 
armonizeze complet legislația națională 
cu toate obligațiile care decurg din 
Statutul de la Roma, inclusiv prin 
includerea de dispoziții cu scopul de a 
promova o cooperare promptă și deplină 
cu Curtea Penală Internațională și de a 
ancheta și urmări în mod efectiv în fața 
instanțelor sale naționale cazurile de 
genocid, de crime împotriva umanității și 
de crime de război și să adere la Acordul 
privind privilegiile și imunitățile Curții 
(APIC);

Or. en

Amendamentul 155
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporținat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța unei reforme a 
legislației privind internetul și a 
îmbunătățirii libertății mass-mediei; 
subliniază necesitatea eliminării 
restricțiilor privind accesul cetățenilor 
turci la informații și a consolidării acestui 
drept; subliniază necesitatea unei reforme 
suplimentare a legislației care prevede
amenzi disproporționat de ridicate pentru 
mass-media, care conduc, în anumite 
cazuri, la încetarea activității sau la 
instituirea autocenzurii;

Or. en
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Amendamentul 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; regretă 
profund faptul că jurnaliștii continuă să 
fie urmăriți în justiție, precum și 
menținerea unui număr ridicat de 
jurnaliști aflați în închisoare; subliniază 
importanța abrogării legislației care 
prevede amenzi disproporționat de ridicate 
pentru mass-media, care conduc, în 
anumite cazuri, la încetarea activității sau 
la instituirea autocenzurii, precum și 
necesitatea imperioasă a unei reforme care 
să vizeze legea privind internetul; 
subliniază faptul că este important ca 
restricțiile privind libertățile 
fundamentale să fie abordate în contextul 
mai larg al statului de drept, atât din 
punctul de vedere al formulării, cât și al 
aplicării legislației;

Or. en

Amendamentul 157
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 9. reamintește că libertatea de exprimare și 
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pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; critică 
vehement numărul mare de jurnaliști 
aflați în închisoare și acțiunile în justiție 
pendinte împotriva jurnaliștilor care au 
exprimat critici, acțiuni ce subminează 
libertatea de exprimare și libertatea 
presei; subliniază importanța abrogării
legislației care prevede amenzi 
disproporționat de ridicate pentru mass-
media, care conduc, în anumite cazuri, la 
încetarea activității sau la instituirea 
autocenzurii, precum și necesitatea 
imperioasă a unei reforme care să vizeze 
legea privind internetul;

Or. de

Amendamentul 158
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
numărul tot mai mare al cazurilor de 
încălcare a libertății de exprimare și la 
menținerea restricțiilor de facto impuse 
acesteia; subliniază importanța abrogării
legislației care prevede amenzi 
disproporționat de ridicate pentru mass-
media, care conduc, în anumite cazuri, la 
încetarea activității sau la instituirea 
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autocenzurii, precum și necesitatea 
imperioasă a unei reforme care să vizeze 
legea privind internetul;

Or. en

Amendamentul 159
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abrogării legislației 
care prevede amenzi fiscale administrative
disproporționat de ridicate pentru mass-
media, care conduc, în anumite cazuri, la 
încetarea activității sau la instituirea 
autocenzurii, precum și necesitatea 
imperioasă a unei reforme care să vizeze 
legea privind internetul;

Or. en

Amendamentul 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei și libertățile în 
mediul virtual constituie valori europene 
fundamentale și că, pentru ca o societate să 
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democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

reprezinte o autentică democrație, este 
necesară o veritabilă libertate de 
exprimare, care să respecte inclusiv dreptul 
de a nu fi de acord; subliniază importanța 
abrogării legislației care prevede amenzi 
disproporționat de ridicate pentru mass-
media, care conduc, în anumite cazuri, la 
încetarea activității sau la instituirea 
autocenzurii, precum și necesitatea 
imperioasă a unei reforme care să vizeze 
legea privind internetul;

Or. en

Amendamentul 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază din nou importanța abrogării
legislației care prevede amenzi 
disproporționat de ridicate pentru mass-
media, care conduc, în anumite cazuri, la 
încetarea activității sau la instituirea 
autocenzurii, precum și necesitatea 
imperioasă a unei reforme care să vizeze 
legea privind internetul;

Or. nl

Amendamentul 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abrogării legislației 
care prevede amenzi fiscale
disproporționat de ridicate pentru mass-
media, care conduc, în anumite cazuri, la 
încetarea activității sau la instituirea 
autocenzurii, precum și necesitatea 
imperioasă a unei reforme care să vizeze 
legea privind internetul;

Or. en

Amendamentul 163
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
evidențiază rolul special pe care îl joacă 
serviciile publice de media în consolidarea 
democrației și solicită autorităților să 
asigure independența, durabilitatea 
acestora, precum și alinierea lor la 
standardele europene; este preocupat de 
faptul că progresul considerabil realizat 
în acest domeniu prin reformele 
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anterioare a înregistrat un recul și că, în 
prezent, dintre toate statele membre ale 
Consiliului Europei, Turcia înregistrează 
cel mai mare număr de hotărâri CEDO în 
cazuri de încălcare a libertății de 
exprimare; reiterează necesitatea 
modificării articolelor 26 și 28 din 
Constituție care limitează libertatea de 
exprimare din motive de securitate 
națională, de ordine publică și de unitate 
națională, precum și necesitatea 
reformării articolelor din Codul penal și 
din Legea împotriva terorismului care 
sunt utilizate pentru a restricționa 
libertatea de exprimare; este deosebit de 
preocupat de folosirea Codului penal și a 
Legii împotriva terorismului pentru a 
persecuta declarații lipsite de violență 
atunci când acestea sunt percepute ca 
susținând scopurile unor organizații 
teroriste; subliniază importanța abrogării
legislației care prevede amenzi 
disproporționat de ridicate pentru mass-
media, care conduc, în anumite cazuri, la 
încetarea activității sau la instituirea 
autocenzurii, precum și necesitatea 
imperioasă a unei reforme care să vizeze 
legea privind internetul;

Or. en

Amendamentul 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
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subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

subliniază importanța abrogării legislației 
care prevede amenzi disproporționat de 
ridicate pentru mass-media, care conduc, în 
anumite cazuri, la încetarea activității sau 
la instituirea autocenzurii, precum și 
necesitatea imperioasă a unei reforme care 
să vizeze legea privind internetul; regretă 
că o serie de legi, cum ar fi articolele 301-
318-220/6, împreună cu articolul 314/2 și 
articolele 285 și 288 din Codul penal, 
articolele 6 și 7/2 din Legea împotriva 
terorismului și Legea 5651/2007 privind 
internetul limitează în continuare 
libertatea de exprimare; solicită din nou 
guvernului să finalizeze revizuirea 
cadrului juridic privind libertatea de 
exprimare și să îl alinieze fără întârziere 
la Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și la jurisprudența CEDO; 
regretă, prin urmare, faptul că o serie de 
jurnaliști, scriitori, editori, academicieni, 
apărători ai drepturilor omului, 
demonstranți și activiști pacifiști, oficiali 
ai partidelor politice și ai asociațiilor 
kurde sunt urmăriți în justiție în mod 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 165
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abrogării legislației 
care prevede amenzi disproporționat de 
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de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

ridicate pentru mass-media, care conduc, în 
anumite cazuri, la încetarea activității sau 
la instituirea autocenzurii, precum și 
necesitatea imperioasă a unei reforme care 
să vizeze legea privind internetul; insistă 
ca toate procesele intentate jurnaliștilor să 
se desfășoare în mod transparent, 
respectând statul de drept și asigurând 
condiții corespunzătoare, cum ar fi 
punerea la dispoziție a unor locații 
adecvate pentru tipul de audiere 
organizat, distribuirea de transcrieri 
precise persoanelor deținute și furnizarea 
de informații jurnaliștilor cu privire la 
acuzațiile ridicate aduse împotriva 
acestora;

Or. en

Amendamentul 166
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abrogării legislației 
care prevede amenzi disproporționat de 
ridicate pentru mass-media, care conduc, în 
anumite cazuri, la încetarea activității sau 
la instituirea autocenzurii, precum și 
necesitatea imperioasă a unei reforme care 
să vizeze legea privind internetul; constată 
cu îngrijorare că majoritatea mijloacelor 
de comunicare în masă sunt deținute și 
concentrate în mari conglomerate, cu o 
gamă largă de interese care depășesc 
sfera liberei circulații a informațiilor și 
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ideilor; reiterează necesitatea adoptării 
unei noi legi privind mass-media, care să 
soluționeze, printre altele, problema 
independenței, a proprietății și a 
controlului administrativ;

Or. en

Amendamentul 167
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abrogării legislației 
care prevede amenzi disproporționat de 
ridicate pentru mass-media, care conduc, în 
anumite cazuri, la încetarea activității sau 
la instituirea autocenzurii, precum și 
necesitatea imperioasă a unei reforme care 
să vizeze legea privind internetul; 
împărtășește preocuparea exprimată de 
Reprezentantul OSCE pentru libertatea 
mass-mediei cu privire la recentul val de 
arestări ale jurnaliștilor și reiterează 
apelul adresat autorităților de a adopta 
reforma legislativă privind legea turcă 
împotriva terorismului, în temeiul căreia 
aproximativ 100 de jurnaliști așteaptă 
încă să fie judecați;

Or. en

Amendamentul 168
Sarah Ludford
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abolirii legislației 
prin care se prevăd amenzi disproporționat
de ridicate pentru mass-media, care 
conduc, în anumite cazuri, la încetarea 
activității sau la instituirea autocenzurii, 
precum și necesitatea imperioasă a unei 
reforme care să vizeze legea privind 
internetul;

9. reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei constituie valori 
europene fundamentale și că, pentru ca o 
societate să reprezinte o autentică 
democrație, este necesară o veritabilă 
libertate de exprimare, care să respecte 
inclusiv dreptul de a nu fi de acord; 
subliniază importanța abrogării legislației 
care prevede amenzi disproporționat de 
ridicate pentru mass-media, care conduc, în 
anumite cazuri, la încetarea activității sau 
la instituirea autocenzurii, precum și 
necesitatea imperioasă a unei reforme care 
să vizeze legea privind internetul; 
condamnă menținerea în stare de detenție 
a jurnaliștilor și insistă ca Guvernul 
Turciei să demareze punerea în aplicare a 
unor proceduri corespunzătoare menite să
garanteze libertatea de opinie și de 
exprimare în cadrul societății turce;

Or. en

Amendamentul 169
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că Legea privind înființarea 
societăților de radiodifuziune și 
televiziune și transmisiunile acestora 
conține restricții referitoare la mass-
mediei care pot duce la interpretări 
subiective, cum ar fi „protecția familiei” 
și „morală publică”, care nu sunt incluse 
în Directiva UE privind serviciile mass-
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media audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că, în pofida progreselor și 
reformelor majore în materie de 
drepturile omului, în prezent, situația în 
domeniul libertății presei se deteriorează; 
condamnă continuarea practicilor de 
menținere a jurnaliștilor în stare de 
detenție sub acuzații vagi de terorism; 
solicită să se acorde presei libertatea de a 
raporta fără teama de încarcerare și să se 
înceteze hărțuirea pornind de la 
discursurile pronunțate pe teme politice 
sensibile; salută schimbarea pozitivă 
adusă de intrarea în vigoare a dreptului la 
apărare, în fața instanțelor din Turcia, în 
orice limbă străină, alta decât limba 
turcă;

Or. en

Amendamentul 171
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că verdictul pronunțat la 
24 ianuarie 2013 în dosarul Pinar Selek 
exemplifică foarte clar deficiențele 
sistemului judiciar turc și neajunsurile
anchetelor desfășurate în Turcia; 
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consideră că acest proces reprezintă o 
dovadă a lipsei deplorabile de credibilitate 
a sistemului judiciar din Turcia;

Or. en

Amendamentul 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recomandă autorităților turce să 
permită utilizarea fără restricții a limbii 
kurde în toate aspectele vieții publice în 
domeniile care utilizează limba kurdă, 
inclusiv în școli, municipalități, instanțe și 
întreprinderi; încurajează Guvernul 
Turciei să depună eforturi pentru ca 
limba kurdă să facă parte din educația 
bilingvă începând de la grădiniță și să 
inițieze un program sprijinit de stat pentru 
formarea profesorilor în limba kurdă; 
subliniază importanța rolului jucat de 
prim-ministrul Erdoğan și de guvernul 
acestuia în a convinge opinia publică 
turcă cu privire la faptul că reformele 
care vizează egalitatea de tratament se 
justifică pe baza justiției, a echității și a 
istoriei comune, precum și în a-i convinge 
pe kurzii că reformele vor fi puse în 
aplicare pe deplin; recomandă guvernului 
turc să contribuie la informarea opiniei 
publice cu privire la legitimitatea 
internațională a multilingvismului în 
educație, a diversității etnice și a 
competențelor sporite pentru 
administrația locală;

Or. en
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Amendamentul 173
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. este preocupat de utilizarea excesivă a 
forței de către poliție, observată în 
demonstrații cu privire la chestiunea 
kurdă, drepturile studenților și drepturile 
sindicale; subliniază faptul că, în pofida 
îmbunătățirilor de ordin juridic, tortura și 
relele tratamente folosite de forțele de 
securitate rămân o preocupare majoră;

Or. en

Amendamentul 174
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. consideră că regimul partidelor 
politice din Turcia rămâne o 
restricționare fundamentală a libertății de 
asociere; invită Turcia să limiteze la nivel 
constituțional închiderea numai în cazul 
partidelor politice care susțin folosirea 
violenței ca mijloc de răsturnare a ordinii 
constituționale, în conformitate cu 
recomandările Comisiei de la Veneția;

Or. en

Amendamentul 175
Renate Sommer

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar 
și drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori 
oficiali, s-ar trasa o foaie de parcurs clară 
și s-ar impulsiona procesul de reforme; 
invită, prin urmare, Consiliul să depună 
noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24;

eliminat

Or. de

Amendamentul 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar 
și drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori 
oficiali, s-ar trasa o foaie de parcurs clară 
și s-ar impulsiona procesul de reforme; 
invită, prin urmare, Consiliul să depună 
noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar 
și drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori 
oficiali, s-ar trasa o foaie de parcurs clară 
și s-ar impulsiona procesul de reforme; 
invită, prin urmare, Consiliul să depună 
noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24;

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar 
și drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori 
oficiali, s-ar trasa o foaie de parcurs clară 
și s-ar impulsiona procesul de reforme; 
invită, prin urmare, Consiliul să depună 
noi eforturi în vederea deschiderii 

eliminat
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capitolelor 23 și 24;

Or. nl

Amendamentul 179
Sophocles Sophocleous

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reforme; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii capitolelor 
23 și 24;

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reformă;

Or. en

Amendamentul 180
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a intra într-un 
dialog mai intens prin deschiderea 
capitolelor referitoare la sistemul judiciar 
și drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
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doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reforme; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii capitolelor 
23 și 24;

procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali 
în domeniile în care Turcia necesită 
îmbunătățiri suplimentare, s-ar trasa o 
foaie de parcurs clară și s-ar impulsiona 
procesul de reformă; invită, prin urmare, 
Consiliul să depună noi eforturi în vederea 
deschiderii capitolelor 23 și 24;

Or. en

Amendamentul 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reforme; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24;

10. își exprimă sprijinul față de noua 
abordare adoptată de către Comisie, care 
constă în a deschide capitolele referitoare 
la sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale, la justiție și la afaceri 
interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reformă; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24;

Or. nl

Amendamentul 182
Ioannis Kasoulides

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reforme; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii capitolelor 
23 și 24;

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reformă; invită, 
prin urmare, Consiliul și toate părțile 
interesate să depună noi eforturi care să 
ducă la deschiderea capitolelor 23 și 24;

Or. en

Amendamentul 183
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reforme; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii capitolelor 
23 și 24;

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie cu privire la cadrul de negociere 
al noilor state candidate, care constă în a 
deschide capitolele referitoare la sistemul 
judiciar și drepturile fundamentale, la 
justiție și la afaceri interne încă din primele 
etape ale procesului de negociere și în a le 
închide doar la sfârșitul acestui proces; 
subliniază că, prin intermediul unor 
indicatori oficiali, s-ar trasa o foaie de 
parcurs clară și s-ar impulsiona procesul de 
reformă; invită, prin urmare, Consiliul să 
depună noi eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24 și solicită guvernului 
turc să își îndeplinească toate obligațiile 
legale relevante care decurg din acquis-ul 
Uniunii și din cadrul de negociere si să 
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respecte pe deplin, fără discriminare, 
drepturile suverane ale statelor membre
ale UE, îndeosebi drepturile 
fundamentale și sistemele judiciare;

Or. en

Amendamentul 184
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reforme; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii capitolelor 
23 și 24;

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reformă; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii capitolelor 
23 și 24; constată rapoartele recente ale 
mass-media cu privire la intenția 
guvernului francez de a pune capăt 
blocării capitolului privind politica 
economică și monetară; consideră că 
acest lucru ar putea acționa ca un 
catalizator pentru un impuls pozitiv 
suplimentar către aderare;

Or. en

Amendamentul 185
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reforme; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii capitolelor 
23 și 24;

10. își exprimă sprijinul fără rezerve față 
de noua abordare adoptată de către 
Comisie, care constă în a deschide 
capitolele referitoare la sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, la justiție și la 
afaceri interne încă din primele etape ale 
procesului de negociere și în a le închide 
doar la sfârșitul acestui proces; subliniază 
că, prin intermediul unor indicatori oficiali, 
s-ar trasa o foaie de parcurs clară și s-ar 
impulsiona procesul de reformă; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi 
eforturi în vederea deschiderii 
capitolelor 23 și 24 și invită Comisia să 
prezinte rapoartele de monitorizare a 
acestor capitole;

Or. en

Amendamentul 186
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. încurajează Turcia să își alinieze 
legislația la acquis-ul privind protecția 
datelor; subliniază faptul că Turcia ar 
trebui să ratifice atât Convenția pentru 
protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal a Consiliului Europei, 
cât și protocolul adițional privind 
autoritățile de supraveghere și fluxul 
transfrontalier de date, pentru a 
îmbunătăți relațiile UE-Turcia în 
domeniul judiciar și cooperarea 
polițienească, combaterea terorismului și 
securitatea cibernetică;

Or. en
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Amendamentul 187
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută Legea privind Ombudsmanul și 
numirea unui prim Ombudsman-Șef, care 
asigură, prin deciziile sale, credibilitatea 
acestei instituții; subliniază faptul că 
înființarea funcției de Ombudsman 
constituie un progres important în direcția 
apărării drepturilor cetățenilor și a 
garantării obligației administrației publice 
de a răspunde pentru actele sale; solicită 
consiliului instituției Ombudsmanului să 
garanteze independența instituției prin 
reglementările referitoare la procesul intern 
de adoptare a deciziilor;

11. salută Legea privind Ombudsmanul și 
numirea unui prim Ombudsman-șef, care 
asigură, prin deciziile sale, credibilitatea 
acestei instituții; subliniază faptul că 
Ombudsmanul-șef ar trebui să promoveze 
încrederea publicului în transparența și 
responsabilitatea în serviciile publice; 
reamintește că Ombudsmanul-șef și 
membrii consiliului ar trebui să fie aleși 
dintre candidați nepartizani și imparțiali; 
solicită consiliului instituției 
Ombudsmanului să garanteze independența 
și imparțialitatea instituției prin 
reglementările referitoare la procesul intern 
de adoptare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută Legea privind Ombudsmanul și 
numirea unui prim Ombudsman-Șef, care 
asigură, prin deciziile sale, credibilitatea 
acestei instituții; subliniază faptul că 
înființarea funcției de Ombudsman 
constituie un progres important în direcția 
apărării drepturilor cetățenilor și a 
garantării obligației administrației publice 
de a răspunde pentru actele sale; solicită 
consiliului instituției Ombudsmanului să 

11. salută Legea privind Ombudsmanul; 
subliniază faptul că înființarea funcției de 
Ombudsman trebuie să constituie un 
progres important în direcția apărării 
drepturilor cetățenilor și a garantării 
obligației administrației publice de a 
răspunde pentru actele sale; solicită 
consiliului instituției Ombudsmanului să 
garanteze independența instituției prin 
reglementările referitoare la procesul intern 
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garanteze independența instituției prin 
reglementările referitoare la procesul intern 
de adoptare a deciziilor;

de adoptare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută Legea privind Ombudsmanul și 
numirea unui prim Ombudsman-Șef, care 
asigură, prin deciziile sale, credibilitatea 
acestei instituții; subliniază faptul că 
înființarea funcției de Ombudsman 
constituie un progres important în direcția 
apărării drepturilor cetățenilor și a 
garantării obligației administrației publice 
de a răspunde pentru actele sale; solicită 
consiliului instituției Ombudsmanului să 
garanteze independența instituției prin 
reglementările referitoare la procesul intern 
de adoptare a deciziilor;

11. salută Legea privind Ombudsmanul, 
care asigură, prin deciziile sale, 
credibilitatea acestei instituții; subliniază 
faptul că înființarea funcției de 
Ombudsman constituie un progres 
important în direcția apărării drepturilor 
cetățenilor și a garantării obligației 
administrației publice de a răspunde pentru 
actele sale; solicită consiliului instituției 
Ombudsmanului să garanteze independența 
instituției prin reglementările referitoare la 
procesul intern de adoptare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 190
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută Legea privind Ombudsmanul și 
numirea unui prim Ombudsman-Șef, care 
asigură, prin deciziile sale, credibilitatea 
acestei instituții; subliniază faptul că 
înființarea funcției de Ombudsman 
constituie un progres important în direcția 

11. salută Legea privind Ombudsmanul și 
numirea unui prim Ombudsman-șef, care 
asigură, prin deciziile sale, credibilitatea 
acestei instituții; subliniază faptul că 
înființarea funcției de Ombudsman 
constituie un progres important în direcția 
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apărării drepturilor cetățenilor și a 
garantării obligației administrației publice 
de a răspunde pentru actele sale; solicită 
consiliului instituției Ombudsmanului să 
garanteze independența instituției prin 
reglementările referitoare la procesul intern 
de adoptare a deciziilor;

apărării drepturilor cetățenilor și a 
garantării obligației administrației publice 
de a răspunde pentru actele sale; ia act de 
preocupările evidențiate de Human Rights 
Watch în raportul său anual din 2013 cu 
privire la controlul guvernamental strict 
al numirilor în cadrul instituției naționale 
pentru drepturile omului, creată în 
martie 2012, și în cadrul biroului 
Ombudsmanului, instituit în iunie 2012; 
subliniază faptul că guvernul ar trebui să 
ia măsuri clare pentru a garanta faptul că 
încrederea publicului în mecanismele de 
supraveghere potențial importante nu este 
subminată; solicită consiliului instituției 
Ombudsmanului să garanteze independența 
instituției prin reglementările referitoare la 
procesul intern de adoptare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Turcia să continue 
procesul de control civil asupra forțelor 
de securitate; solicită modificarea Legii 
privind administrațiile provinciale în 
sensul extinderii competențelor de control 
ale autorităților civile asupra 
operațiunilor militare și a activităților de 
aplicare a legii desfășurate de 
Jandarmerie; subliniază importanța 
înființării unei agenții independente care 
să trateze reclamațiile referitoare la 
aplicarea legii prin anchete cu privire la 
plângerile legate de încălcările drepturilor 
omului, relele tratamente și eventualele 
acțiuni abuzive comise de serviciile turce 
însărcinate cu aplicarea legii; consideră 
că este necesară o reformă a prevederilor 

eliminat
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legale referitoare la componența și 
competențele Consiliului Militar Suprem;

Or. nl

Amendamentul 192
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Turcia să continue procesul 
de control civil asupra forțelor de 
securitate; solicită modificarea Legii 
privind administrațiile provinciale în sensul 
extinderii competențelor de control ale 
autorităților civile asupra operațiunilor 
militare și a activităților de aplicare a legii 
desfășurate de Jandarmerie; subliniază 
importanța înființării unei agenții 
independente care să trateze reclamațiile 
referitoare la aplicarea legii prin anchete cu 
privire la plângerile legate de încălcările 
drepturilor omului, relele tratamente și 
eventualele acțiuni abuzive comise de 
serviciile turce însărcinate cu aplicarea 
legii; consideră că este necesară o reformă 
a prevederilor legale referitoare la 
componența și competențele Consiliului 
Militar Suprem;

12. încurajează Turcia să continue procesul 
de control civil asupra forțelor de 
securitate; solicită modificarea Legii 
privind administrațiile provinciale în sensul 
extinderii competențelor de control ale 
autorităților civile asupra operațiunilor 
militare și a activităților de aplicare a legii 
desfășurate de Jandarmerie; subliniază 
importanța înființării unei agenții 
independente care să trateze reclamațiile 
referitoare la aplicarea legii prin anchete cu 
privire la plângerile legate de încălcările 
drepturilor omului, relele tratamente și 
eventualele acțiuni abuzive comise de 
serviciile turce însărcinate cu aplicarea 
legii; salută proiectul de lege aflat în 
Parlament cu privire la Comitetul de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
legislației, care vizează anchetarea și 
pedepsirea agenților responsabili cu 
aplicarea legii implicați în acte criminale 
sau tratamente ilegale; consideră că este 
necesară o reformă a prevederilor legale 
referitoare la componența și competențele 
Consiliului Militar Suprem;

Or. en

Amendamentul 193
Adrian Severin
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. încurajează Turcia să instituie 
mecanismul național de prevenire 
solicitat de Protocolul opțional la 
Convenția împotriva torturii, ratificată în 
2011;

Or. en

Amendamentul 194
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. își reiterează preocuparea cu privire 
la menținerea practicii de a urmări penal 
apărători drepturilor omului, activiști și 
jurnaliști care comunică dovezi de 
încălcare a drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 195
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
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„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente; regretă că 
aceste procese au fost marcate de temerile 
legate de amploarea lor și de lacunele 
procedurale;

„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente; regretă că 
aceste procese au fost marcate de temerile
legate de amploarea lor și de lacunele 
procedurale;

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind procesul KCK și
presupusele planuri de lovituri de stat, 
precum cele din cauzele „Ergenekon” și 
„Sledgehammer”, trebuie să demonstreze 
soliditatea și funcționarea corectă, 
independentă, imparțială și transparentă a 
instituțiilor democratice și a sistemului 
judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; regretă că aceste procese au fost 
marcate de temeri legate de amploarea lor 
și de lacunele procedurale;

Or. en
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Amendamentul 197
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente; regretă că 
aceste procese au fost marcate de temerile
legate de amploarea lor și de lacunele 
procedurale;

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente împotriva 
pârâților din aceste cauze; regretă că 
legitimitatea acestor procese a fost 
subminată de temeri legate de amploarea 
lor excesivă și de lacunele procedurale, 
alimentând astfel polarizarea existentă în 
societate și împiedicând consolidarea 
democratică;

Or. en

Amendamentul 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act de faptul că, în cauza 13. ia act de faptul că, în cauza 
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„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente; regretă că 
aceste procese au fost marcate de temerile
legate de amploarea lor și de lacunele 
procedurale;

„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani, după ce 
suspecții fuseseră reținuți preventiv o 
perioadă îndelungată; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; consideră că în lipsa unui proces 
echitabil sentințele sunt lipsite de 
legitimitate și credibilitate, provocând o 
„stare de frică”, nedreptate și alte 
prejudicii; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la afirmațiile referitoare la utilizarea 
de elemente de probă incoerente și 
falsificate; regretă că substanța acestor
procese a fost marcată de temeri legate de 
amploarea lor și de lacunele procedurale;

Or. en

Amendamentul 199
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
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transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente; regretă că 
aceste procese au fost marcate de temerile
legate de amploarea lor și de lacunele 
procedurale;

transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente; regretă că 
aceste procese au fost marcate de temeri
legate de amploarea lor și de lacunele 
procedurale; subliniază necesitatea unor 
reforme ample în legislația care prevede 
reținerea preventivă de lungă durată;

Or. en

Amendamentul 200
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la afirmațiile referitoare la utilizarea de 
elemente de probă incoerente; regretă că 
aceste procese au fost marcate de temerile
legate de amploarea lor și de lacunele 
procedurale;

13. ia act de faptul că, în cauza 
„Sledgehammer”, un tribunal de primă 
instanță a condamnat 324 de suspecți la 
pedepse privative de libertate cu durate 
cuprinse între 13 și 20 de ani; subliniază că 
anchetele privind presupusele planuri de 
lovituri de stat, precum cele din cauzele 
„Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie 
să demonstreze soliditatea și funcționarea 
corectă, independentă, imparțială și 
transparentă a instituțiilor democratice și a 
sistemului judiciar din Turcia, precum și 
angajamentul ferm și necondiționat al 
acestora în favoarea respectării drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea profundă
cu privire la afirmațiile referitoare la 
utilizarea de elemente de probă incoerente 
și false; regretă că aceste procese au fost 
marcate de temeri legate de amploarea lor 
și de lacunele procedurale;

Or. en



PE504.377v01-00 122/127 AM\926673RO.doc

RO

Amendamentul 201
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută legea privind înființarea 
Instituției Naționale a Turciei pentru 
Drepturile Omului (INTDO); solicită 
punerea neîntârziată în aplicare a acestei 
legi, pentru a promova și monitoriza 
implementarea efectivă a standardelor 
internaționale referitoare la drepturile 
omului; subliniază importanța utilizării 
tuturor instrumentelor de care dispune 
UE în domeniul promovării drepturilor 
omului, pentru a veni, prin demersuri 
active, în sprijinul înființării și al bunei 
funcționări a INTDO și al creșterii puterii 
organizațiilor societății civile;

14. salută legea privind înființarea 
Instituției Naționale a Turciei pentru 
Drepturile Omului (INTDO); solicită 
punerea neîntârziată în aplicare a acestei 
legi, pentru a promova și monitoriza 
implementarea efectivă a standardelor 
internaționale referitoare la drepturile 
omului;

Or. nl

Amendamentul 202
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută legea privind înființarea 
Instituției Naționale a Turciei pentru 
Drepturile Omului (INTDO); solicită 
punerea neîntârziată în aplicare a acestei 
legi, pentru a promova și monitoriza 
implementarea efectivă a standardelor 
internaționale referitoare la drepturile 
omului; subliniază importanța utilizării 
tuturor instrumentelor de care dispune UE 
în domeniul promovării drepturilor omului, 
pentru a veni, prin demersuri active, în 

14. salută legea privind înființarea 
Instituției Naționale a Turciei pentru 
Drepturile Omului (INTDO); solicită 
punerea neîntârziată în aplicare a acestei 
legi, pentru a promova și monitoriza 
implementarea efectivă a standardelor 
internaționale referitoare la drepturile 
omului; subliniază importanța utilizării 
tuturor instrumentelor de care dispune UE 
în domeniul promovării drepturilor omului, 
pentru a veni, prin demersuri active, în 
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sprijinul înființării și al bunei funcționări a 
INTDO și al creșterii puterii organizațiilor 
societății civile;

sprijinul înființării și al bunei funcționări a 
INTDO și al creșterii puterii organizațiilor 
societății civile; salută punerea în aplicare 
a dreptului de a sesiza Curtea 
Constituțională prin cereri individuale, 
începând cu septembrie 2012;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța pentru 
democrație a unor organizații ale 
societății civile (OSC) active și 
independente; subliniază importanța 
dialogului cu OSC, precum și rolul 
esențial al acestora în consolidarea 
cooperării regionale în aspecte sociale și 
politice; este preocupat, prin urmare, de 
faptul că funcționarea OSC este în 
continuare împiedicată prin aplicarea de 
amenzi, proceduri de închidere și 
obstacole administrative, precum și de 
faptul că procedura de consultare a OSC 
reprezintă încă o excepție, mai degrabă 
decât o normă; salută îmbunătățirea 
cooperării dintre guvernul turc și ONG-
uri, dar solicită o extinderea consultării în 
ceea ce privește elaborarea politicilor, 
inclusiv formularea politicilor și a 
legislației și monitorizarea activităților 
autorităților;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. constată că în domeniul drepturilor 
muncii și al drepturilor sindicale s-au 
înregistrat progrese limitate; consideră 
regretabil faptul că legislația privind 
drepturile sindicale ale funcționarilor 
publici nu este încă în conformitate cu 
standardele UE și OIM, precum și faptul 
că acțiunile colective întreprinse de 
sindicate suferă numeroase restricții; 
invită Turcia să depună în continuare 
eforturi pentru elaborarea unei noi 
legislații în acest domeniu, pentru a 
garanta conformitatea acesteia cu acquis-
ul UE și convențiile OIM;

Or. en

Amendamentul 205
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută Legea privind protecția familiei 
și prevenirea violenței împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului național de 
acțiune pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor (2012-2015) și 
subliniază necesitatea unei aplicări
efective a acestui plan la nivel național; 
invită Ministerul Familiilor și Politicilor 
Sociale să-și continue eforturile depuse în 
vederea creșterii numărului și a calității 
centrelor de adăpost pentru femeile și 
minorii aflați în pericol; subliniază 
importanța asigurării unor alternative 
concrete și a unor perspective de susținere 

15. salută Legea privind protecția familiei 
și prevenirea violenței împotriva femeilor; 
salută Planul național de acțiune pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor 
(2012-2015) și subliniază necesitatea 
aplicării efective a acestui plan la nivel 
național; invită Ministerul Familiei și 
Politicilor Sociale să își continue eforturile 
depuse în vederea creșterii numărului și a 
calității centrelor de adăpost pentru femeile 
și minorii aflați în pericol; subliniază 
importanța asigurării unor alternative 
concrete și a unor perspective de susținere 
prin mijloace proprii pentru femeile care au 
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prin mijloace proprii pentru femeile care au 
fost victime ale violenței; îndeamnă Turcia 
să-și intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea așa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenței în familie și a 
fenomenului căsătoriilor forțate și al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piața muncii, care se menține la 
un nivel scăzut, la activități politice și la 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administrație și în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

fost victime ale violenței; îndeamnă Turcia 
să își intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea așa-numitelor „crime din 
onoare”, a violenței în familie și a 
fenomenului căsătoriilor forțate și al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor pe piața forței de muncă, care se 
menține la un nivel scăzut, în procesul 
decizional politic și la ocuparea unor 
posturi de nivel înalt în administrație și în 
sectorul privat; salută acțiunile de formare 
a funcționarilor publici în domeniul 
egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută Legea privind protecția familiei 
și prevenirea violenței împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului național de 
acțiune pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor (2012-2015) și 
subliniază necesitatea unei aplicări
efective a acestui plan la nivel național; 
invită Ministerul Familiilor și Politicilor 
Sociale să-și continue eforturile depuse în 
vederea creșterii numărului și a calității 
centrelor de adăpost pentru femeile și 
minorii aflați în pericol; subliniază 
importanța asigurării unor alternative 
concrete și a unor perspective de susținere 
prin mijloace proprii pentru femeile care au 
fost victime ale violenței; îndeamnă 
Turcia să-și intensifice în continuare
eforturile preventive depuse la toate 
nivelurile în combaterea așa-numitelor 

15. salută Legea privind protecția familiei 
și prevenirea violenței împotriva femeilor; 
salută Planul național de acțiune pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor 
(2012-2015) și subliniază necesitatea 
aplicării efective a acestui plan la nivel 
național; invită Ministerul Familiei și 
Politicilor Sociale să își continue eforturile 
depuse în vederea creșterii numărului și a 
calității centrelor de adăpost pentru femeile 
și minorii aflați în pericol; subliniază 
importanța asigurării unor alternative 
concrete și a unor perspective de susținere 
prin mijloace proprii pentru femeile care au 
fost victime ale violenței; felicită eforturile 
Turciei depuse la toate nivelurile în 
combaterea așa-numitelor „crime din 
onoare”, a violenței în familie și a 
fenomenului căsătoriilor forțate și al 
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„omorurilor din onoare”, a violenței în 
familie și a fenomenului căsătoriilor forțate 
și al căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piața muncii, care se menține la 
un nivel scăzut, la activități politice și la 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administrație și în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor pe piața forței de muncă, care se 
menține la un nivel scăzut, la activități 
politice și la ocuparea unor posturi de nivel 
înalt în administrație și în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate și revizuind anumite legi 
speciale care reglementează ocuparea 
forței de muncă în Turcia;

Or. en

Amendamentul 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută Legea privind protecția familiei 
și prevenirea violenței împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului național de 
acțiune pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor (2012-2015) și 
subliniază necesitatea unei aplicări
efective a acestui plan la nivel național; 
invită Ministerul Familiilor și Politicilor 
Sociale să-și continue eforturile depuse în 
vederea creșterii numărului și a calității 
centrelor de adăpost pentru femeile și 
minorii aflați în pericol; subliniază 
importanța asigurării unor alternative 
concrete și a unor perspective de susținere 
prin mijloace proprii pentru femeile care au 
fost victime ale violenței; îndeamnă Turcia 
să-și intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea așa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenței în familie și a 
fenomenului căsătoriilor forțate și al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 

15. salută Legea privind protecția familiei 
și prevenirea violenței împotriva femeilor; 
salută Planul național de acțiune pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor 
(2012-2015) și subliniază necesitatea 
aplicării efective a acestui plan la nivel 
național; invită Ministerul Familiei și 
Politicilor Sociale să își continue eforturile 
depuse în vederea creșterii numărului și a 
calității centrelor de adăpost pentru femeile 
și minorii aflați în pericol; subliniază 
importanța asigurării unor alternative 
concrete și a unor perspective de susținere 
prin mijloace proprii pentru femeile care au 
fost victime ale violenței; îndeamnă Turcia 
să își intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea așa-numitelor „crime din 
onoare”, a violenței în familie și a 
fenomenului căsătoriilor forțate și al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor pe piața forței de muncă, care se 
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femeilor la piața muncii, care se menține la 
un nivel scăzut, la activități politice și la 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administrație și în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

menține la un nivel scăzut, la activități 
politice și la ocuparea unor posturi de nivel 
înalt în administrație și în sectorul privat;

Or. en


