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Alteração 208
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

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

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que 
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
salienta a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; exorta o 
Ministério da Família e das Políticas 
Sociais a prosseguir os seus esforços no 
sentido de aumentar o número e a 
qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a 
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; insta a Turquia a 
prosseguir a intensificação dos seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na 
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas; exorta o 
Ministério a continuar a promover 
ativamente a participação das mulheres no 
mundo laboral, a qual continua a ser 
reduzida, na política e o seu acesso a 
postos de alto nível na administração e no 
setor privado, se necessário, através de 
quotas reservadas; observa que a meta da 
Turquia para 2023 no que se refere à taxa 
de emprego das mulheres é 35%, ao passo 
que a Estratégia da UE para 2020 tem 
como meta uma taxa de emprego das 
mulheres de 75%; incentiva a Turquia a 
tentar alcançar uma meta ambiciosa no 
que se refere ao emprego das mulheres;

Or. en
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Alteração 209
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

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

15. Saúda a lei relativa à proteção da 
família e à prevenção da violência contra 
as mulheres; saúda o plano de ação 
nacional de luta contra a violência de que 
as mulheres são alvo (2012-2015) e 
salienta a necessidade de aplicá-lo de 
forma eficaz em todo o país; manifesta 
profunda preocupação com o facto de, 
apesar de todos os esforços, ainda se 
observarem, com regularidade, atos de 
violência contra as mulheres e de estas 
serem frequentemente assassinadas após 
terem solicitado a ajuda das autoridades 
contra atos de violência atuais ou 
potenciais; solicita, por conseguinte, que 
aqueles que não cumprem a sua 
obrigação de proteger as vítimas e de lhes 
dar apoio sejam identificados e julgados; 
exorta o Ministério da Família e das 
Políticas Sociais a prosseguir os seus 
esforços no sentido de aumentar o número 
e a qualidade dos abrigos para mulheres e 
menores em situação de risco; salienta a 
importância de garantir às mulheres que 
tenham sido vítimas de violência, 
alternativas concretas e perspetivas de 
autossubsistência; insta a Turquia a 
prosseguir a intensificação dos seus 
esforços preventivos, a todos os níveis, na
luta contra os crimes de honra, a violência 
doméstica e o fenómeno dos casamentos 
forçados e das meninas noivas; observa 
que a meta da Turquia para 2023 no que 
se refere à taxa de emprego das mulheres 
é 35%, ao passo que a Estratégia da UE 
para 2020 tem como meta alcançar uma 
taxa de emprego das mulheres de 75%; 
insta a Turquia a elevar a sua meta de 
emprego das mulheres paralelamente à 
Estratégia da UE e a empenhar-se, de 
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forma vigorosa, na sua concretização; 
exorta o Ministério a continuar a promover 
ativamente a participação das mulheres no 
mundo laboral, a qual continua a ser 
reduzida, na política e o seu acesso a 
postos de alto nível na administração e no 
setor privado, se necessário, através de 
quotas reservadas;

Or. en

Alteração 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

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

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

setor privado, se necessário, através de 
quotas reservadas; incentiva o governo a 
rever a lei sobre os partidos políticos e a 
lei eleitoral, de modo a tornar a inclusão 
das mulheres uma prioridade para os 
partidos políticos; 

Or. en

Alteração 211
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

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

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

Or. en

Alteração 212
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

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

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

Or. en

Alteração 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

15-A. Manifesta preocupação face ao 
retrato negativo das mulheres nos meios 
de comunicação social e ao discurso 
comum predominantemente masculino; 
incentiva o Governo turco a promover 
ativamente alterações dos estereótipos e 
da perceção dos papéis desempenhados 
pelos homens e pelas mulheres em todos 
os domínios; salienta a importância da 
integração da igualdade de género no 
processo legislativo e na aplicação das 
leis;

Or. en

Alteração 215
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a 
adotar um plano de ação para promover a 
plena igualdade de direitos e a plena 
aceitação da comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia ou religião;

Or. pl

Alteração 216
Lorenzo Fontana
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Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a 
adotar um plano de ação para promover a 
plena igualdade de direitos e a plena 
aceitação da comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual;

Or. it

Alteração 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT; salienta a necessidade 
urgente de adotar legislação exaustiva 
contra as discriminações e de criar uma 
autoridade para a igualdade e a luta 
contra a discriminação, com vista a 
proteger os cidadãos contra a 
discriminação em razão, designadamente, 
do sexo, raça, cor, origem étnica ou 
social, características genéticas, língua, 
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religião ou convicção, opinião política ou 
outra, pertença a uma minoria nacional, 
riqueza, nascimento, deficiência, idade ou 
orientação sexual ou identidade sexual; 
insta a Turquia a adotar um plano de 
ação para promover a plena igualdade de 
direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

Or. en

Alteração 218
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; congratula-se com o 
projeto de lei relativo à luta contra a 
discriminação; manifesta, contudo, a sua 
preocupação face à não inclusão da 
discriminação em razão da orientação 
sexual na legislação; insta a Turquia, 
neste contexto, a adotar um plano de ação 
para promover a plena igualdade de 
direitos e a plena aceitação da comunidade 
LGBT;

Or. en

Alteração 219
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 16
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Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT; assinala, em 
particular, o certificado médico exigido, 
que estigmatiza os homossexuais que 
visem obter a dispensa de serviço militar;

Or. en

Alteração 220
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT e dos não 
muçulmanos;

Or. nl
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Alteração 221
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, deficiência, orientação 
sexual ou identidade sexual; insta a 
Turquia a adotar um plano de ação para 
lutar contra a homofobia e para promover 
a plena igualdade de direitos e a plena 
aceitação da comunidade LGBT;

Or. en

Alteração 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

Or. nl
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Alteração 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, sexo, idade, deficiência,
orientação sexual ou identidade sexual; 
insta a Turquia a adotar um plano de ação 
para promover a plena igualdade de 
direitos e a plena aceitação da comunidade 
LGBT;

Or. en

Alteração 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, orientação sexual ou 
identidade sexual; insta a Turquia a adotar 
um plano de ação para promover a plena 
igualdade de direitos e a plena aceitação da 
comunidade LGBT;

16. Salienta a necessidade urgente de 
adotar legislação exaustiva contra as 
discriminações e de criar uma autoridade 
para a igualdade e a luta contra a 
discriminação com vista a proteger os 
cidadãos contra a discriminação com base 
na etnia, religião, sexo, orientação sexual 
ou identidade sexual; insta a Turquia a 
adotar um plano de ação para promover a 
plena igualdade de direitos e a plena 
aceitação da comunidade LGBT;

Or. en



AM\926945PT.doc 15/133 PE504.402v01-00

PT

Alteração 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Assinala as crescentes dificuldades 
na aquisição de bebidas alcoólicas; exorta 
as autoridades públicas a defenderem 
ativamente a secularidade dos estilos de 
vida em todo o país;

Or. en

Alteração 226
Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Assinala as crescentes dificuldades 
na aquisição de bebidas alcoólicas; exorta 
as autoridades públicas a defenderem
ativamente a secularidade dos estilos de 
vida em todo o país;

Or. en

Alteração 227
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Manifesta preocupação perante os 
frequentes ataques contra pessoas 
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transexuais e a falta de proteção contra a 
violência por parte da comunidade LGBT; 
insta as autoridades turcas a tomarem 
todas as medidas necessárias com vista a 
garantir a inclusão social da comunidade 
LGBT, bem como a sua integração no 
mercado de trabalho e o seu direito à 
habitação;

Or. en

Alteração 228
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Congratula-se com as medidas 
tomadas com vista à inclusão de minorias 
reconhecidas no processo de redação de 
uma nova Constituição; considera que a 
Turquia deve continuar a melhorar a sua 
posição relativamente à proteção das 
minorias; salienta, a este respeito, o facto 
de a Turquia não ter ratificado a 
Convenção-Quadro do Conselho da 
Europa para a Proteção das Minorias 
Nacionais (CPMN) nem a Carta Europeia 
das Línguas Regionais ou Minoritárias; 
manifesta preocupação perante a falta de 
informações fiáveis relativas à 
comunidade cigana;

Or. en

Alteração 229
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

16-A. Insta as autoridades turcas a 
combaterem de forma vigorosa e eficaz as 
manifestações de antissemitismo, dando 
assim um exemplo à região;

Or. en

Alteração 230
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Sublinha a necessidade de 
legislação em matéria de crimes de ódio 
que inclua penas mais severas para 
crimes motivados por racismo, xenofobia, 
intolerância religiosa, deficiência mental 
ou física da vítima, situação sanitária, 
etnia, crença, idade, opiniões políticas, 
orientação sexual ou identidade de 
género;

Or. en

Alteração 231
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 

17. Aplaude a adoção contínua da Lei das 
fundações, bem como as respetivas 
alterações de 2008 e de 2011, que 
alargaram o âmbito da restauração dos 
direitos de propriedade das comunidades 
não muçulmanas;
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comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no 
registo cadastral; solicita uma solução 
para o vasto número de propriedades da 
Igreja Católica Latina que continuam 
confiscadas pelo Estado; recorda a 
necessidade urgente de prosseguir 
reformas cruciais na área da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo, para o efeito, às 
comunidades religiosas a obtenção de 
personalidade jurídica, eliminando todas 
as restrições à formação, nomeação e 
sucessão do clero, reconhecendo os locais 
de culto alevitas, respeitando as decisões 
relevantes do TEDH e os pareceres da 
Comissão de Veneza; insta a Turquia a 
zelar por que o mosteiro São Gabriel não 
seja despojado das suas terras e que seja 
protegido na sua totalidade;

Or. en

Alteração 232
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
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liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade; observa que numa cultura de 
tolerância é necessário prestar especial 
atenção às minorias e chama 
particularmente a atenção para os 
recentes ataques contra mulheres idosas 
de ascendência arménia em Istambul; 
insta as autoridades turcas a efetuarem 
uma investigação aprofundada e a 
levarem a julgamento os responsáveis por 
tais atos;

Or. en

Alteração 233
Sari Essayah

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
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prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade; apela à salvaguarda da posição 
do Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla; apela, por conseguinte, à 
alteração da legislação e à sua aplicação 
prática, de modo a que os padres, os 
bispos e o Patriarca ortodoxos não 
tenham que ser obrigatoriamente 
cidadãos turcos, sobretudo porque o 
Patriarca é o chefe da Igreja Ortodoxa à 
escala mundial, apela à restituição dos 
bens confiscados ao Patriarcado, 
especialmente as igrejas, e apela à 
preservação da formação de padres e à 
autorização de abertura do Seminário de 
Halki;

Or. en

Alteração 234
Ismail Ertug

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
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dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade; lamenta o facto de a questão 
relativa ao uso do véu islâmico ainda 
continuar por resolver na Turquia, insta o 
Governo a introduzir legislação que 
impeça a discriminação contra as 
mulheres e que combata a polarização da 
questão relativa ao uso do véu islâmico na 
sociedade, a fim de garantir a liberdade 
de escolha das mulheres;

Or. en

Alteração 235
Alf Svensson

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
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dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade; apela ao diálogo entre o 
Governo turco e o Patriarcado Ecuménico 
de Constantinopla, a fim de garantir o 
direito de acesso dos cristãos à oração e 
ao culto na Basílica de Santa Sofia 
(Hagia Sophia) em Istambul;

Or. en

Alteração 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
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número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade; congratula-se com as 
iniciativas destinadas a reabrir a escola 
grega de Büyükada enquanto centro 
internacional de culturas e solicita ao 
Governo turco que reabra o Seminário de 
Halki; 

Or. en

Alteração 237
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 



PE504.402v01-00 24/133 AM\926945PT.doc

PT

prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a suprimir a 
referência à religião dos bilhetes de 
identidade nacionais, a fim de reduzir o 
assédio administrativo de membros das 
comunidades não muçulmanas; insta a 
Turquia a zelar por que o mosteiro São 
Gabriel não seja despojado das suas terras 
e que seja protegido na sua totalidade;

Or. en

Alteração 238
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; realça a necessidade urgente de
uma solução para o vasto número de 
propriedades da Igreja Católica Latina e da 
devolução de ativos confiscados 
indevidamente que continuam confiscadas 
pelo Estado; recorda a necessidade urgente 
de prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
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obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

Or. pl

Alteração 239
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas, 
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 

17. Aplaude a adoção contínua de 
legislação que altera a Lei das fundações 
de 2008 e o alargamento do âmbito da 
restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas; convida as 
autoridades relevantes a prestar auxílio à 
comunidade siríaca, para esclarecer as 
dificuldades com que esta se depara no 
recenseamento da propriedade e no registo 
cadastral; solicita uma solução para o vasto 
número de propriedades da Igreja Católica 
Latina que continuam confiscadas pelo 
Estado; recorda a necessidade urgente de 
prosseguir reformas cruciais na área da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião, em particular, permitindo, para o 
efeito, às comunidades religiosas a 
obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação, 
nomeação e sucessão do clero, 
reconhecendo os locais de culto alevitas,
respeitando as decisões relevantes do 
TEDH e os pareceres da Comissão de 
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Veneza; insta a Turquia a zelar por que o 
mosteiro São Gabriel não seja despojado 
das suas terras e que seja protegido na sua 
totalidade;

Veneza; insta a Turquia a reconhecer 
plenamente os direitos das minorias e a 
zelar por que o mosteiro São Gabriel não 
seja despojado das suas terras e que seja 
protegido na sua totalidade;

Or. en

Alteração 240
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Apoia fortemente as negociações 
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em curso com vista a alcançar uma 
solução pacífica para a questão curda e 
insta todos os partidos políticos da 
Turquia a apoiarem este processo e a 
partilharem a sua responsabilidade pelo 
êxito do mesmo; manifesta a sua 
convicção de que o êxito do diálogo sobre 
esta questão terá um impacto positivo no 
Médio Oriente e proporcionará novas 
oportunidades de resolução dos conflitos 
regionais;

Or. en

Alteração 242
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Congratula-se com as medidas 
concretas tomadas pelas instituições 
turcas no sentido de garantir a liberdade 
de culto e cerimónias religiosas mais 
seguras; salienta a necessidade de 
prosseguir reformas no domínio da 
liberdade de pensamento, consciência e 
religião; considera que as comunidades 
religiosas devem ter a possibilidade de 
obter personalidade jurídica, a fim de 
eliminar as restrições existentes; relembra 
a necessidade de respeitar as decisões 
relevantes do TEDH e os pareceres da 
Comissão de Veneza;

Or. en

Alteração 243
Ana Gomes

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

17-A. Apela à inclusão das disposições 
que se seguem na nova Constituição, a 
fim de garantir plenamente a liberdade 
religiosa: a abolição da obrigação de 
indicar a filiação religiosa nos bilhetes de 
identidade nacionais; a abolição do 
ensino religioso obrigatório; a abolição da 
Direção-Geral dos Assuntos Religiosos, 
ou a alteração da sua composição, a fim 
de possibilitar a representação de outros 
grupos religiosos, como os Alevis, que não 
são abrangidos pelo Islamismo Sunita; 

Or. en

Alteração 244
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Incentiva o Governo a conferir 
prioridade à igualdade de género nos seus 
esforços de reforma, combatendo a 
pobreza entre as mulheres e aumentando 
a inclusão social e a participação das 
mulheres no mercado de trabalho; 
congratula-se com os esforços efetuados 
pelo governo para aumentar a 
escolarização das raparigas, pondo 
praticamente termo ao fosso entre géneros 
no ensino primário, e insta o Governo a 
tomar todas as medidas necessárias para 
reduzir este fosso também no ensino 
secundário; insta os partidos políticos a 
reforçarem a participação ativa das 
mulheres na política;

Or. en
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Alteração 245
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Observa que os progressos relativos 
ao alargamento dos direitos da minoria 
alevita foram particularmente lentos; 
manifesta profunda preocupação face ao 
frequente discurso discriminatório contra 
os alevitas ao nível societal, que foi 
explorado e reforçado pelas referências 
constantes do Primeiro-Ministro Erdogan 
aos antecedentes alevitas de Kilicdaroglu, 
líder do principal partido da oposição, o 
CHP, com a intenção clara de o 
desacreditar perante os olhos dos devotos 
eleitores sunitas;

Or. en

Alteração 246
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política à questão curda; 
solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; congratula-se com 
as negociações informais em curso entre 
o líder detido do PKK e o Governo turco 
com vista à resolução da ameaça 
terrorista através de meios políticos; 
salienta que o terceiro pacote de reforma 
judicial proporcionou alterações 
encorajadoras da Lei de Combate ao 
Terrorismo, com vista a solucionar as 
questões relativas ao elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que escreveram sobre a questão 
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intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, 
culturais e socioeconómicos dos cidadãos 
de origem curda, a fim de garantir o 
direito à liberdade de expressão, 
associação e reunião e de promover a 
inclusão destes cidadãos na sociedade 
turca; recorda que apenas se conseguirá 
atingir uma solução política com base 
num debate verdadeiramente democrático 
sobre a questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar 
um debate sobre a questão curda no seio 
das instituições democráticas, em 
particular na Grande Assembleia 
Nacional Turca;

curda e à detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK;

Or. en

Alteração 247
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política à questão curda; 
solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 

18. Condena os constantes ataques 
terroristas perpetrados pelo PKK e apoia a 
resposta moderada das autoridades 
turcas; saúda e incentiva a prossecução 
dos esforços permanentes da Turquia no 
sentido de encontrar uma solução política 
para a questão curda; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
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revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 248
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar
uma solução política à questão curda; 
solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; considera que é 
necessário um diálogo sincero e 
verdadeiramente político, a fim de 
viabilizar uma solução para a questão 
curda na Turquia; condena os recentes 
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adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

acontecimentos em Paris, onde três 
ativistas curdos foram assassinados, e 
espera que estes acontecimentos não 
prejudiquem o diálogo em curso entre o 
Governo turco e os representantes curdos;
insta todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional que reflete o 
pluralismo da Turquia e no qual todos os 
cidadãos se podem encontrar a si mesmos 
e os seus direitos são plenamente 
reconhecidos; solicita a todas as forças 
políticas que congreguem esforços para 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

Or. en
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Alteração 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques 
terroristas perpetrados pelo PKK; exorta a 
Turquia a renovar esforços no sentido de 
encontrar uma solução política à questão 
curda; solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

18. Exorta a Turquia a renovar esforços no 
sentido de encontrar uma solução política 
para a questão curda; insta todas as forças 
políticas a assegurarem uma plataforma 
política adequada e a debaterem esta 
questão de forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; congratula-se 
com a nova legislação que visa 
possibilitar a utilização da língua materna 
em julgamentos, considera, neste 
contexto, essencial o direito ao ensino na 
língua materna e o direito a utilizar a
língua curda nas comunicações com a 
administração local; recorda que apenas se 
conseguirá atingir uma solução política 
com base num debate verdadeiramente 
democrático sobre a questão curda e 
manifesta a sua preocupação perante o 
elevado número de ações intentadas contra 
escritores e jornalistas que sobre ela 
escreveram e perante a detenção de vários 
políticos curdos, presidentes de câmaras 
municipais e membros de conselhos 
municipais, sindicalistas, advogados, 
manifestantes, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK; sublinha a 
importância de lançar um debate sobre a 
questão curda no seio das instituições 
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democráticas, em particular na Grande 
Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques 
terroristas perpetrados pelo PKK; exorta a 
Turquia a renovar esforços no sentido de 
encontrar uma solução política à questão 
curda; solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 

18. Exorta a Turquia a renovar esforços no 
sentido de encontrar uma solução política 
para a questão curda; insta todas as forças 
políticas a assegurarem uma plataforma 
política adequada e a debaterem esta 
questão de forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
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humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 251
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política à questão curda; 
solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política para a questão curda; 
saúda e apoia plenamente, a este respeito, 
as conversações em curso entre 
funcionários turcos e Abdullah Öcalan, o 
líder detido do PKK, e congratula-se com 
o apoio interpartidário e da sociedade 
civil a esta iniciativa; insta todas as forças 
políticas a assegurarem uma plataforma 
política adequada e a debaterem esta 
questão de forma construtiva, bem como a
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
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e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 252
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política à questão curda; 
solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
envidar esforços renovados e sinceros no 
sentido de encontrar uma solução política 
para a questão curda; insta todas as forças 
políticas a assegurarem uma plataforma 
política adequada e a debaterem esta 
questão de forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; congratula-se 
com a entrada em vigor, em 31 de janeiro 
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política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais,
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

de 2013, do direito à defesa jurídica nos 
tribunais turcos em outras línguas que 
não a turca, recorda que apenas se 
conseguirá atingir uma solução política 
com base num debate verdadeiramente 
democrático sobre a questão curda e 
manifesta a sua preocupação perante o 
elevado número de ações intentadas contra 
escritores e jornalistas que sobre ela 
escreveram e perante a detenção de vários 
políticos curdos, presidentes de câmaras 
municipais e membros de conselhos 
municipais, sindicalistas, advogados, 
manifestantes, bem como defensores dos 
direitos humanos, em relação com o 
julgamento do KCK; sublinha a 
importância de lançar um debate sobre a 
questão curda no seio das instituições 
democráticas, em particular na Grande 
Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 253
Ismail Ertug

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política à questão curda; 
solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política para a questão curda; 
congratula-se, a este respeito, com a 
entrada em vigor do direito à defesa nos 
tribunais turcos em outra língua que não 
a turca; insta todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
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participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 254
Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política à questão curda; 
solicita a todas as forças políticas a 
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 

18. Regista que a Turquia demonstrou 
resiliência aquando dos ataques terroristas 
perpetrados pelo PKK; exorta a Turquia a 
renovar esforços no sentido de encontrar 
uma solução política para a questão curda; 
insta todas as forças políticas a
assegurarem uma plataforma política 
adequada e a debaterem esta questão de 
forma construtiva, bem como a 
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promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos 
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular na 
Grande Assembleia Nacional Turca;

promoverem uma verdadeira abertura às 
revindicações de direitos básicos no 
processo constitucional; solicita a todas as 
forças políticas que congreguem esforços 
para reforçar o diálogo político e 
intensificar o processo de inclusão e 
participação, em termos políticos, culturais 
e socioeconómicos dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca; recorda que 
apenas se conseguirá atingir uma solução 
política com base num debate 
verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda e manifesta a sua 
preocupação perante o elevado número de 
ações intentadas contra escritores e 
jornalistas que sobre ela escreveram e 
perante a detenção de vários políticos 
curdos, presidentes de câmaras municipais 
e membros de conselhos municipais, 
sindicalistas, advogados, manifestantes, 
bem como defensores dos direitos
humanos, em relação com o julgamento do 
KCK; apela a que os homicídios de três 
ativistas curdos em Paris, em 9 de janeiro, 
sejam investigados na íntegra pelas 
autoridades francesas e turcas 
competentes; sublinha a importância de 
lançar um debate sobre a questão curda no 
seio das instituições democráticas, em 
particular na Grande Assembleia Nacional 
Turca;

Or. en

Alteração 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Reitera a sua expectativa perante a 
aplicação da declaração do Governo da 
Turquia sobre a reabertura de uma escola 
para a minoria grega na ilha de Gökçeada 
(Imbros), dado tratar-se de uma medida 
positiva para a preservação do caráter 
bicultural das ilhas turcas de Gökçeada 
(Imbros) e Bozcaada (Tenedos), em 
conformidade com a Resolução 1625 
(2008) da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa; constata, porém, 
que são necessárias novas medidas para 
resolver os problemas com que os 
membros da minoria grega se veem 
confrontados, em particular no que se 
refere aos seus direitos de propriedade;

Or. en

Alteração 256
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Exorta a Turquia a prosseguir os 
seus esforços no sentido de encontrar 
uma solução política para a questão 
curda; solicita a todas as forças políticas 
que assegurem uma plataforma política 
adequada e que debatam esta questão de 
forma construtiva, e ainda que promovam 
uma verdadeira abertura às revindicações 
de direitos básicos no processo 
constitucional; recorda que apenas se 
conseguirá atingir uma solução política 
com base num debate verdadeiramente 
democrático sobre a questão curda; 
sublinha a importância de lançar um 
debate sobre a questão curda no seio das 
instituições democráticas, em particular 



AM\926945PT.doc 41/133 PE504.402v01-00

PT

na Grande Assembleia Nacional Turca;

Or. en

Alteração 257
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Condena veementemente o ataque 
terrorista contra a Embaixada dos EUA 
em Ancara, em 1 de fevereiro de 2013, e 
apresenta as suas condolências à família 
do cidadão turco falecido; relembra que 
embora sejam necessárias medidas 
adicionais para contrariar as ações 
terroristas e garantir a segurança do 
Estado e da sua população, essas medidas 
não devem prejudicar os direitos humanos 
e dos cidadãos;

Or. en

Alteração 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Condena com firmeza o assassinato 
em Paris de três mulheres ativistas 
curdas, em 9 de janeiro de 2013; exorta 
as autoridades francesas a fazer tudo ao 
seu alcance para assegurar que os autores 
destes assassinatos, bem como quem os 
ordenou, sejam rapidamente levados a 
tribunal e condenados;

Or. fr
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Alteração 259
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Solicita a todas as forças políticas 
que congreguem esforços no sentido de 
reforçar o diálogo político e intensificar o 
processo de inclusão e participação, em 
termos políticos, culturais e 
socioeconómicos, dos cidadãos de origem 
curda, a fim de garantir o direito à 
liberdade de expressão, associação e 
reunião e de promover a inclusão destes 
cidadãos na sociedade turca;

Or. en

Alteração 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Congratula-se com o diálogo 
político direto que o Governo turco 
iniciou recentemente com Abdullah 
Öcalan; considera que se abriu uma 
perspetiva para as negociações que 
poderá levar a um acordo histórico de 
resolução do conflito curdo de forma 
pacífica e democrática; incentiva, por 
conseguinte, as partes em conflito a 
transformarem as conversações em 
negociações estruturadas o mais 
rapidamente possível; sublinha a 
importância do apoio forte e positivo dos 
Estados-Membros da UE a este processo, 
bem como do papel construtivo que os 
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partidos políticos, os meios de 
comunicação social e a sociedade civil da 
Turquia devem desempenhar para que o 
processo de paz tenha êxito; sublinha 
ainda a importância do processo de 
reforma constitucional para uma 
resolução duradoura da questão curda;

Or. en

Alteração 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Insta as autoridades turcas a 
garantir que as circunstâncias do 
massacre de Uludere / Sirnak, em 28 de 
dezembro de 2011, no qual perderam a 
vida 34 civis inocentes devido a 
bombardeamentos indiscriminados do 
exército, sejam totalmente esclarecidas e 
que a investigação em curso seja 
relançada para levar a tribunal os 
responsáveis;

Or. fr

Alteração 262
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Saúda o pacote de incentivos 
adequados que tem por objetivo aumentar 
o investimento e o desenvolvimento 
económico nas regiões menos 
desenvolvidas da Turquia, incluindo o 

19. Saúda o pacote de incentivos que tem 
por objetivo aumentar o investimento e o 
desenvolvimento económico nas regiões 
menos desenvolvidas da Turquia, incluindo 
o Sudeste e a prossecução do projeto do 
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Sudeste e a prossecução do projeto do 
Sudeste da Anatólia;

Sudeste da Anatólia; considera que tais 
investimentos constituirão um incentivo 
para que os investidores privados 
desenvolvam capital social e transformem 
as regiões subdesenvolvidas em possíveis 
centros de produção; sugere que o pacote 
de incentivos seja complementado por 
investimentos no domínio da segurança, 
das infraestruturas e das alternativas de 
transporte nas regiões visadas;

Or. en

Alteração 263
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Saúda o pacote de incentivos 
adequados que tem por objetivo aumentar 
o investimento e o desenvolvimento 
económico nas regiões menos 
desenvolvidas da Turquia, incluindo o 
Sudeste e a prossecução do projeto do 
Sudeste da Anatólia;

19. Saúda o pacote de incentivos 
adequados que tem por objetivo aumentar 
o investimento e o desenvolvimento 
económico nas regiões menos 
desenvolvidas da Turquia, incluindo o 
Sudeste e a prossecução do projeto do 
Sudeste da Anatólia; constata, porém, a 
decisão do Supremo Tribunal turco de 
suspender a construção da barragem de 
Ilisu; apela ao Governo turco para que 
aceite o acórdão e suspenda os trabalhos 
de construção da barragem;

Or. de

Alteração 264
Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Saúda o pacote de incentivos 
adequados que tem por objetivo aumentar 
o investimento e o desenvolvimento 
económico nas regiões menos 
desenvolvidas da Turquia, incluindo o 
Sudeste e a prossecução do projeto do 
Sudeste da Anatólia;

19. Saúda o pacote de incentivos que tem 
por objetivo aumentar o investimento e o 
desenvolvimento económico nas regiões 
menos desenvolvidas da Turquia, incluindo 
o Sudeste e a prossecução do projeto do 
Sudeste da Anatólia; insta o Governo 
turco a não se sobrepor à decisão do 
Conselho de Estado turco de parar a 
construção da barragem de Ilisu devido à 
violação de possíveis orientações em 
matéria de ambiente e de direitos 
humanos mediante o prosseguimento do 
projeto;

Or. en

Alteração 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Congratula-se com a sentença do 
Supremo Tribunal Administrativo 
(Danistay) quanto à revogação da 
autorização de construção da barragem 
de Ilisu, baseada em estudos de impacto 
ambiental e na legislação aplicável; 
solicita ao Governo turco que preserve o 
património arqueológico e ambiental, 
dando prioridade a projetos de menor 
dimensão que sejam sustentáveis do ponto 
de vista ambiental e social; solicita às 
instituições e aos Estados-Membros da 
UE que utilizem plenamente todos os 
instrumentos da UE no âmbito das 
negociações relativas ao capítulo 
«Ambiente» (Capítulo 27) e da política de 
alargamento para os países candidatos;

Or. en



PE504.402v01-00 46/133 AM\926945PT.doc

PT

Alteração 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Insta a Turquia e a Comissão a 
terem em consideração o Regulamento 
(CE) n.º1007/2009 relativo ao comércio de 
produtos derivados da foca (denominado 
«Regulamento sobre as focas») durante as 
negociações relativas ao capítulo 
«Ambiente» (Capítulo 27) encetadas em 
dezembro de 2009, e que proíbam a 
comercialização de produtos derivados da 
foca; insta o Governo turco a harmonizar 
a sua política com o Regulamento da UE 
que proíbe a comercialização de produtos 
procedentes da caça comercial de focas, 
contribuindo assim, em larga medida, 
para pôr termo à maior modalidade de 
caça comercial de um mamífero marinho 
no mundo;

Or. en

Alteração 267
Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera a necessidade de reforçar a 
coesão entre as regiões turcas e entre as 
áreas urbanas e rurais no sentido de 
oferecer oportunidades à população em 
geral e de promover a inclusão económica 
e social; assinala o papel particular da 
educação e a necessidade de acometer as 
persistentes e substanciais disparidades 

20. Reitera a necessidade de reforçar a 
coesão entre as regiões turcas e entre as 
áreas urbanas e rurais no sentido de 
oferecer oportunidades à população em 
geral e de promover a inclusão económica 
e social; assinala o papel particular da 
educação e a necessidade de acometer as 
persistentes e substanciais disparidades 
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regionais ao nível da qualidade da 
educação e das taxas de inscrição; solicita 
que se preveja a adoção de medidas 
conducentes à abertura do Capítulo 22 
relativo à política regional;

regionais ao nível da qualidade da 
educação e das taxas de inscrição; solicita 
que sejam tomadas medidas no sentido da
abertura do Capítulo 22 relativo à política 
regional e espera que a visita iminente do 
Presidente Hollande à Turquia permita a 
realização de progressos a este respeito;

Or. en

Alteração 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera a necessidade de reforçar a 
coesão entre as regiões turcas e entre as 
áreas urbanas e rurais no sentido de 
oferecer oportunidades à população em 
geral e de promover a inclusão económica 
e social; assinala o papel particular da 
educação e a necessidade de acometer as 
persistentes e substanciais disparidades 
regionais ao nível da qualidade da 
educação e das taxas de inscrição; solicita 
que se preveja a adoção de medidas 
conducentes à abertura do Capítulo 22 
relativo à política regional;

20. Reitera a necessidade de reforçar a 
coesão entre as regiões turcas e entre as 
áreas urbanas e rurais no sentido de 
oferecer oportunidades à população em 
geral e de promover a inclusão económica 
e social; assinala o papel particular da 
educação e a necessidade de acometer as 
persistentes e substanciais disparidades 
regionais ao nível da qualidade da 
educação e das taxas de inscrição; solicita 
que sejam tomadas medidas no sentido da
abertura do Capítulo 22 relativo à política 
regional e espera que a visita iminente do 
Presidente Hollande à Turquia permita a 
realização de progressos a este respeito;

Or. en

Alteração 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Reitera a necessidade de reforçar a 
coesão entre as regiões turcas e entre as 
áreas urbanas e rurais no sentido de 
oferecer oportunidades à população em 
geral e de promover a inclusão económica 
e social; assinala o papel particular da 
educação e a necessidade de acometer as 
persistentes e substanciais disparidades 
regionais ao nível da qualidade da 
educação e das taxas de inscrição; solicita 
que se preveja a adoção de medidas 
conducentes à abertura do Capítulo 22 
relativo à política regional;

20. Reitera a necessidade de reforçar a 
coesão entre as regiões turcas e entre as 
áreas urbanas e rurais no sentido de 
oferecer oportunidades à população em 
geral e de promover a inclusão económica 
e social; assinala o papel particular da 
educação e a necessidade de acometer as 
persistentes e substanciais disparidades 
regionais ao nível da qualidade da 
educação e das taxas de inscrição; solicita 
que se preveja a adoção de medidas 
conducentes à abertura do Capítulo 22 
relativo à política regional; convida a 
Comissão a apresentar uma avaliação do 
impacto da adesão da Turquia à UE no 
que se refere à política estrutural;

Or. en

Alteração 270
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; recorda a importância de 
mecanismos de monitorização e de 
proteção independentes para proteger os 

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; salienta que é necessário 
erradicar o trabalho infantil, 
especialmente no caso do trabalho 
sazonal agrícola, através da inventariação 
e alteração das lacunas do sistema 
jurídico, da criação dos mecanismos 
necessários à aplicação e ao 
acompanhamento, da tomada de medidas 
que envolvam os proprietários de terras 
que recorrem a trabalhadores sazonais, 
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direitos e impedir abusos; aos pais e ao setor privado que adquire o 
produto, bem como tornando o combate 
ao desemprego nas regiões de onde 
provêm os trabalhadores sazonais uma 
prioridade; saúda a criação de um 
Provedor dos Direitos da Criança e a 
adoção da primeira estratégia da Turquia 
sobre os direitos da criança; manifesta 
preocupação por o número de tribunais de 
menores em atividade ter diminuído e insta 
a Turquia a estabelecer alternativas para a 
detenção de menores; recorda a 
importância de mecanismos de 
monitorização e de proteção independentes 
para proteger os direitos e impedir abusos;

Or. en

Alteração 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; recorda a importância de 
mecanismos de monitorização e de 
proteção independentes para proteger os 
direitos e impedir abusos;

21. Está preocupada com as taxas de 
pobreza e com o trabalho infantil
desproporcionadamente elevados entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação para rapazes e raparigas em 
condições de igualdade; saúda a criação de 
um Provedor dos Direitos da Criança e a 
adoção da primeira estratégia da Turquia 
sobre os direitos da criança; manifesta 
preocupação por o número de tribunais de 
menores em atividade ter diminuído e insta 
a Turquia a estabelecer alternativas para a 
detenção de menores; recorda a 
importância de mecanismos de 
monitorização e de proteção independentes 
para proteger os direitos e impedir abusos;



PE504.402v01-00 50/133 AM\926945PT.doc

PT

Or. en

Alteração 272
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; recorda a importância de 
mecanismos de monitorização e de 
proteção independentes para proteger os 
direitos e impedir abusos;

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; apela a melhorias significativas 
a nível das condições dos centros de 
detenção para menores; recorda a 
importância de mecanismos de 
monitorização e de proteção independentes 
para proteger os direitos e impedir abusos;

Or. en

Alteração 273
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
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abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; recorda a importância de 
mecanismos de monitorização e de 
proteção independentes para proteger os 
direitos e impedir abusos;

abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; apela a melhorias significativas 
a nível das condições dos centros de 
detenção para menores; recorda a 
importância de mecanismos de 
monitorização e de proteção independentes 
para proteger os direitos e impedir abusos;

Or. en

Alteração 274
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; recorda a importância de 
mecanismos de monitorização e de 
proteção independentes para proteger os 
direitos e impedir abusos;

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; apela a melhorias significativas 
a nível das condições dos centros de 
detenção para menores; recorda a 
importância de mecanismos de 
monitorização e de proteção independentes 
para proteger os direitos e impedir abusos;
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Or. en

Alteração 275
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; recorda a importância de 
mecanismos de monitorização e de 
proteção independentes para proteger os 
direitos e impedir abusos;

21. Está preocupada com a taxa de pobreza 
desproporcionadamente elevada entre as 
crianças, em especial nas áreas rurais; 
salienta a necessidade de uma estratégia 
abrangente e de uma capacidade 
administrativa consideravelmente 
reforçada de combate à pobreza e ao 
trabalho infantil e de promoção do acesso à 
educação; saúda a criação de um Provedor 
dos Direitos da Criança e a adoção da 
primeira estratégia da Turquia sobre os 
direitos da criança; manifesta preocupação 
por o número de tribunais de menores em 
atividade ter diminuído e insta a Turquia a 
estabelecer alternativas para a detenção de 
menores; recorda a importância de 
mecanismos de monitorização e de 
proteção independentes para proteger os 
direitos e impedir abusos;

Or. en

Alteração 276
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Congratula-se com a declaração do 
Governo da Turquia sobre a reabertura 
de uma escola para a minoria grega na 
ilha de Gökçeada (Imbros) e espera que 
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esta intenção seja rapidamente posta em 
prática, dado tratar-se de uma medida 
positiva para a preservação do caráter 
bicultural das ilhas turcas de Gökçeada 
(Imbros) e Bozcaada (Tenedos), em 
conformidade com a Resolução 1625 
(2008) da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa; constata, porém, 
que são necessárias novas medidas para 
resolver os problemas com que os 
membros da minoria grega se veem 
confrontados, em particular no que se 
refere aos seus direitos de propriedade;

Or. en

Alteração 277
Nadezhda Neynsky

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Congratula-se com a melhoria do 
ambiente empresarial na Turquia, 
especialmente mediante a entrada em 
vigor do novo Código Comercial Turco e 
o apoio coerente prestado pela 
organização de desenvolvimento das PME 
(KOSGEB) às pequenas e médias 
empresas; apela a uma maior parceria 
entre a Turquia e as empresas da UE;

Or. en

Alteração 278
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

21-A. Relembra à Turquia que dezenas de 
milhares de cidadãos e residentes na UE 
que foram vítimas de fraude no caso dos 
denominados «Fundos Verdes» ainda 
aguardam restituição e insta as 
autoridades a tomarem todas as medidas 
necessárias a fim de acelerar o processo;

Or. en

Alteração 279
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Manifesta preocupação perante os 
ataques recentes contra cidadãos turcos 
de origem arménia, bem como o 
homicídio de cidadãos dessa 
nacionalidade, tal como ocorreu em 
Samatya; insta as autoridades turcas a 
prosseguirem os seus esforços no sentido 
de dar resposta às preocupações das 
minorias não muçulmanas da Turquia em 
matéria de segurança; aguarda com
expectativa o devido processo judicial no 
seguimento do recurso apresentado pelo 
procurador contra a decisão do Tribunal, 
de janeiro de 2012, no caso do homicídio 
de Hrant Dink, argumentando, em parte, 
que o homicídio teria sido cometido por 
uma organização;

Or. en

Alteração 280
Adrian Severin
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Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Salienta a necessidade de abordar 
os direitos das crianças na nova 
Constituição e de incluir disposições que 
garantam o respeito dos direitos das 
crianças em matéria de proteção, de 
melhores condições de vida e de 
prevenção da discriminação; salienta a 
necessidade de a Turquia continuar a 
melhorar a sua conformidade com as 
disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança;

Or. en

Alteração 281
Graham Watson

Proposta de resolução
Subtítulo 3

Proposta de resolução Alteração

Construir relações de boa vizinhança Cooperação regional

Or. en

Alteração 282
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 

Suprimido
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importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal 
e de solidariedade mútua entre todos os 
seus Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

Or. en

Alteração 283
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal 
e de solidariedade mútua entre todos os 
seus Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Critica duramente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que, ao 
fazê-lo, a Turquia comprometeu um pilar 
fundamental do quadro negocial 
institucional, que assenta nos princípios 
de cooperação e solidariedade mútua 
entre todos os Estados-Membros;
considera profundamente lamentável que 
a Turquia tenha perdido uma 
oportunidade importante de iniciar um 
processo de empenhamento e de 
normalização mais aprofundados das 
relações com Chipre;

Or. de

Alteração 284
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal 
e de solidariedade mútua entre todos os 
seus Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE; além disso, lamenta 
profundamente que a UE não tenha 
tomado nenhumas medidas a este respeito;
constata que a Turquia demonstrou assim 
que não deseja aderir à UE e que nunca 
poderá fazê-lo; considera que as 
negociações de adesão com a Turquia 
devem terminar imediatamente;

Or. nl

Alteração 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal 
e de solidariedade mútua entre todos os 
seus Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Lamenta que não se tenha alcançado 
uma solução global para o problema de 
Chipre antes de o país assumir a 
Presidência da UE, o que teria permitido 
ao novo Estado parceiro assumir a 
Presidência da UE; relembra que a 
Turquia manifestou a sua disponibilidade 
para estabelecer relações com o novo 
Estado parceiro emergente na sequência 
de uma solução global em Chipre através 
das Nações Unidas; sublinha que todas as 
partes envolvidas devem adotar 
simultaneamente medidas conducentes à 
normalização das relações e que cada 
passo dado nesse sentido deve contribuir 
para o bem-estar de todas as partes;

Or. en
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Alteração 286
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Lamenta os novos atrasos no 
estabelecimento de um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações entre a Turquia e Chipre durante
a Presidência cipriota do Conselho da UE;
observa que são necessários esforços 
suplementares para pôr termo ao 
isolamento da comunidade cipriota turca;
recorda que a UE assenta nos princípios de 
cooperação leal e de solidariedade mútua 
entre todos os seus Estados-Membros e no 
respeito pelo quadro institucional;

Or. en

Alteração 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. É de opinião que a Turquia perdeu uma 
oportunidade importante de iniciar um 
processo de empenhamento e de 
normalização das relações com Chipre, por 
ocasião da sua Presidência do Conselho 
da União Europeia; recorda que a UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional; salienta que é 
urgentemente necessário progredir no 
sentido da normalização das relações da 
Turquia com a República de Chipre, a fim 
de conferir um novo ímpeto às 
negociações de adesão entre a UE e a 
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Turquia;

Or. en

Alteração 288
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Condena firmemente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que, em 
virtude da ausência de uma normalização
das relações com Chipre, o processo de 
adesão deve ser suspenso; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

Or. it

Alteração 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que a UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
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de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional; recorda que o 
reconhecimento por parte de todos os 
Estados-Membros da UE constitui uma 
componente necessária do processo de 
adesão. Insta, por conseguinte, a Turquia 
a prosseguir sem demora a normalização 
das suas relações com todos os 
Estados-Membros da UE, nomeadamente 
levantando o seu veto à adesão dos 
Estados-Membros da UE a várias 
organizações internacionais;

Or. en

Alteração 290
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que a UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional; apela ao Governo 
turco para que cumpra inteiramente as 
suas obrigações jurídicas decorrentes do 
acervo comunitário e, sobretudo, da 
declaração emitida pela Comunidade 
Europeia e pelos seus Estados-Membros 
em 21 de setembro de 2005;

Or. en
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Alteração 291
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a 
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; relembra à Turquia 
que a UE assenta nos princípios de 
cooperação leal e de solidariedade mútua 
entre todos os seus Estados-Membros e no 
respeito pelo quadro institucional e que 
qualquer país que pretenda aderir à 
União deve aderir aos valores e aos 
princípios em que esta assenta;

Or. en

Alteração 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e é de opinião que a
Turquia perdeu uma oportunidade 
importante de iniciar um processo de 
empenhamento e de normalização das 
relações com Chipre; recorda que UE 
assenta nos princípios de cooperação leal e 
de solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros e no respeito pelo 
quadro institucional;

22. Lamenta profundamente a decisão da 
Turquia de abster-se de reuniões e de 
contactos com a Presidência cipriota do 
Conselho da UE e apela a todas as partes 
interessadas e à Turquia para que não 
percam uma oportunidade importante de 
iniciar um processo de empenhamento e de 
normalização das relações com Chipre; 
recorda que a UE assenta nos princípios de 
cooperação leal e de solidariedade mútua 
entre todos os seus Estados-Membros e no 
respeito pelo quadro institucional;
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Or. en

Alteração 293
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Lamenta que durante a Presidência 
cipriota do conselho da UE se tenha 
perdido a oportunidade de reiniciar um 
processo de empenhamento e de 
normalização das relações com Chipre, 
reconhecendo que este se agravou com a 
decisão da Turquia de se abster de 
reuniões e de contactos; recorda que a UE 
assenta nos princípios de cooperação leal 
e de solidariedade mútua entre todos os 
seus Estados-Membros, na resolução de 
conflitos com países vizinhos, no respeito 
dos direitos e interesses das comunidades 
minoritárias e no respeito do quadro 
institucional;

Or. en

Alteração 294
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Recorda a posição turca 
relativamente à Presidência cipriota do 
Conselho, que resultou no cancelamento 
da 70ª reunião CPM e lamenta que esta 
posição tenha tido um impacto negativo 
no diálogo político interparlamentar; 
lamenta que não tenham sido impostas 
quaisquer sanções à Turquia devido ao 
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seu comportamento;

Or. en

Alteração 295
Nikolaos Salavrakos

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Recorda que o reconhecimento por 
todos os Estados-Membros da UE 
constitui um elemento necessário do 
processo de adesão; insta a Turquia a 
prosseguir sem demora a normalização 
das suas relações com todos os Estados-
Membros da UE, nomeadamente 
levantando o seu veto à participação de 
alguns Estados-Membros da UE em 
organizações internacionais; lamenta 
que, em 15 de janeiro, a Turquia tenha 
sido o único de 185 países que recusou a 
participação de Chipre no Conselho da 
Agência Internacional para as Energias 
Renováveis; 

Or. el

Alteração 296
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Realça a obrigação da Turquia de 
respeitar a zona económica exclusiva de 
Chipre, como estabelecido pela 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, da qual a UE é 
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signatária; tem em consideração o facto 
de a Turquia não ser signatária da 
referida Convenção e, como tal, não 
considera que deva respeitar as suas 
obrigações; insta a Turquia a reconhecer 
que a referida Convenção faz atualmente 
parte do acervo comunitário que terá que 
ser implementado na íntegra após a 
adesão;

Or. en

Alteração 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Exorta o Governo da Turquia a pôr 
cobro às violações contínuas do espaço 
aéreo grego e aos voos militares turcos 
sobre as ilhas gregas; apela à Turquia 
para que revogue as autorizações 
concedidas à Companhia Turca de 
Petróleo (TPAO) para a realização de 
estudos geológicos e de atividades no setor 
dos hidrocarbonetos nas zonas 
abrangidas pela plataforma continental 
da Grécia;

Or. en

Alteração 298
Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Apela a Ancara e a Nicósia para 
que iniciem um diálogo direto sobre todas 
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as questões pendentes ao mais alto nível 
político, na sequência do êxito do diálogo 
Belgrado-Pristina, mediado pela 
Vice-Presidente da Comissão e Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, 
Catherine Ashton, e que abriu caminho 
para uma maior integração da Sérvia e do 
Kosovo na UE; considera que o contacto 
direto entre líderes políticos criaria um 
ambiente político positivo que facilitaria 
uma solução global de todas as questões 
pendentes entre a Turquia e Chipre; 
considera, além disso, que um diálogo de 
alto nível com representantes curdos da 
Turquia criaria igualmente condições 
para uma solução ampla e duradoura da 
questão curda e para uma verdadeira 
reconciliação entre os cidadãos turcos de 
todas as etnias e nacionalidades;

Or. en

Alteração 299
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 

23. Constata que a ocupação do norte de 
Chipre - e consequentemente de parte do 
território da UE - pela Turquia é ilegal e 
deve terminar imediatamente;
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igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, 
aceitável para todos;

Or. nl

Alteração 300
Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso;
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável, com parâmetros 
que foram objeto de acordo a nível da 
ONU, nomeadamente a solução bi-zonal, 
bi-comunitária e de igualdade política,
para ambas as comunidades; sublinha a 
urgência de um acordo entre as duas 
comunidades que defina as modalidades de 
resolução do problema e salienta a 
importância de estabelecer um prazo para 
que o processo negocial, sob os auspícios 
do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
ganhe um novo impulso a nível dos 
dirigentes; relembra que a Turquia
manifestou frequentemente a sua 
disponibilidade para dar início à retirada 
das suas forças mediante uma solução 
global para a questão cipriota, como 
estipulado igualmente no Plano Annan de 
2004; insta a República de Chipre a 
permitir a adoção do regulamento relativo 
ao comércio direto, que permitiria aos 
cipriotas turcos a prática do comércio com 
a UE, de forma direta e com tarifas 
preferenciais, o que aproximará os 
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cipriotas turcos da União Europeia;

Or. en

Alteração 301
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, 
aceitável para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a necessidade de 
estabelecer um prazo para a conclusão 
das negociações de um acordo entre as 
duas comunidades que defina as 
modalidades de resolução do problema 
para que o processo negocial, sob os 
auspícios do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, ganhe um novo impulso; afirma 
que a situação atual já não é viável;

Or. en

Alteração 302
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 23
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Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso;
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, 
aceitável para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso;
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas;

Or. de

Alteração 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável, com parâmetros 
que foram objeto de acordo a nível da 
ONU, nomeadamente a solução bi-zonal, 
bi-comunitária e de igualdade política,
para ambas as comunidades; sublinha a 
urgência de um acordo entre as duas 
comunidades que defina as modalidades de 
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exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

resolução do problema e salienta a 
importância de estabelecer um prazo para 
que o processo negocial, sob os auspícios 
do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
ganhe um novo impulso a nível dos 
dirigentes; relembra que a Turquia
manifestou frequentemente a sua 
disponibilidade para dar início à retirada 
das suas forças mediante uma solução 
global para a questão cipriota, como 
estipulado igualmente no Plano Annan de 
2004; insta a República de Chipre a 
permitir a adoção do regulamento relativo 
ao comércio direto, que permitiria aos 
cipriotas turcos a prática do comércio com 
a UE, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

Or. en

Alteração 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo global justo e viável em 
benefício de ambas as comunidades, com 
base nas resoluções pertinentes do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, no direito internacional, nos 
princípios em que a UE assenta e no 
acervo comunitário da UE; insta 
igualmente a Turquia a trabalhar 
intensamente e de boa vontade nesse 
sentido e sublinha que o processo negocial, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, deve rapidamente ganhar
um novo impulso; exorta a Turquia a 
iniciar imediatamente a retirada das suas 
forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
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ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; relembra a 
proposta do Presidente da República de 
Chipre de abrir igualmente o porto de 
Famagusta, sob os auspícios da UE 
(supervisão alfandegária), de modo a criar 
um ambiente positivo para a conclusão 
eficaz das negociações de reunificação em 
curso e permitir a ambas as comunidades 
a prática do comércio, de forma legal, 
aceitável para todos;

Or. en

Alteração 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, 

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo global justo e viável, em 
conformidade com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e com os valores e 
princípios em que a UE assenta; insta a 
Turquia a apoiar estes esforços em termos 
concretos; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a retirar imediatamente 
as suas forças de Chipre e a permitir que
Famagusta volte às mãos dos seus 
legítimos habitantes, em conformidade 
com a Resolução n.º 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; lamenta, igualmente, que a 
Turquia tenha rejeitado a proposta do 
Governo da República de Chipre em 2010 
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aceitável para todos; no sentido de, inter alia, abrir o porto de 
Famagusta, sob os auspícios da União 
Europeia, o que permitiria as transações 
comerciais entre a UE e os cipriotas 
turcos, através do porto de Famagusta;

Or. en

Alteração 306
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso 
e permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, 
aceitável para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo, democrático e viável, 
em conformidade com os valores e 
princípios em que a UE assenta, uma vez 
que a solução não pode prejudicar nem os 
direitos humanos dos cidadãos cipriotas 
nem os assuntos europeus, criando um 
precedente político e modelo negativo e 
perigoso para a coesão da UE; sublinha a 
urgência de um acordo entre as duas 
comunidades que defina as modalidades de 
resolução do problema para que o processo 
negocial ganhe um novo impulso;
considera que esse processo deve 
continuar sob os auspícios do 
Secretário-Geral das Nações Unidas e do 
apoio positivo e catalisador da UE, de 
modo a que os valores e princípios 
democráticos sejam plenamente 
respeitados e consagrados; exorta a 
Turquia a iniciar a retirada das suas forças 
de Chipre e a transferir a administração de 
Famagusta para os seus legítimos 
habitantes e para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.º 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, facilitando assim os 
esforços com vista a uma solução global; 
insta, igualmente, a República de Chipre a 
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abrir o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE e a permitir aos 
cipriotas turcos a prática do comércio, de 
forma direta e legal, aceitável para todos, 
nos termos e no pleno respeito do direito 
internacional, do acervo comunitário e 
dos direitos de soberania da República de 
Chipre, Estado-Membro da UE, como 
previsto no Protocolo n.º 10 e nos 
Tratados;

Or. en

Alteração 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável, em 
conformidade com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e com os valores e 
princípios em que a UE assenta; insta a 
Turquia a definir as modalidades de 
resolução do problema para que o processo 
negocial, sob os auspícios do 
Secretário-Geral das Nações Unidas, ganhe 
um novo impulso; exorta a Turquia a 
iniciar imediatamente a retirada das suas 
forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
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para todos;

Or. en

Alteração 308
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir 
o porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema estabelecendo um prazo viável
para que o processo negocial, sob os 
auspícios do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, ganhe um novo impulso; apela a 
um novo plano de reunificação baseado 
em considerações de ordem bi-zonal, 
bi-comunitária e de igualdade política; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Varosha para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 (1984) do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a permitir a adoção 
do regulamento relativo ao comércio 
direto, de modo a criar um ambiente 
positivo para a conclusão eficaz das 
negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

Or. en

Alteração 309
Emine Bozkurt
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Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável, com parâmetros 
que foram objeto de acordo a nível da 
ONU, nomeadamente a solução bi-zonal, 
bi-comunitária e de igualdade política,
para ambas as comunidades; sublinha a 
urgência de um acordo entre as duas 
comunidades que defina as modalidades de 
resolução do problema e salienta a 
importância de estabelecer um prazo para 
que o processo negocial, sob os auspícios 
do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
ganhe um novo impulso a nível dos 
dirigentes; relembra que a Turquia 
manifestou a sua disponibilidade para dar 
início à retirada das suas forças mediante 
uma solução global para a questão 
cipriota, como estipulado igualmente no 
Plano Annan de 2004; exorta a Turquia a 
iniciar a retirada das suas forças de Chipre 
e a transferir a administração de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.º 550 (1984) do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; insta, igualmente, a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta sob 
supervisão alfandegária da UE, de modo a 
criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos a prática do comércio, de 
forma direta e legal, aceitável para todos;

Or. en

Alteração 310
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos; está convicto de que a adoção 
do regulamento relativo ao comércio 
direto e a aplicação do Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação 
CE-Turquia (Protocolo de Ancara) terão 
um impacto económico positivo para 
ambas as comunidades em Chipre;

Or. en

Alteração 311
Ismail Ertug

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
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apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos; lamenta que ainda não 
tenham sido atribuídos à comunidade 
turca do norte de Chipre os seus dois 
lugares no Parlamento Europeu e que a 
língua turca ainda não seja língua oficial 
das instituições europeias, apesar de ser 
uma das línguas oficiais da República de 
Chipre;

Or. en

Alteração 312
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
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problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos; considera que a persistente 
deslocação de cidadãos turcos da Anatólia 
para Chipre constitui um obstáculo à 
coexistência pacífica das duas 
comunidades nessa ilha;

Or. it

Alteração 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
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Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos, e em conformidade com a 
legislação internacional e da UE;

Or. en

Alteração 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu apoio à 
reunificação de Chipre, assente num
acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

Or. nl
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Alteração 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte
apoio à reunificação de Chipre, assente 
num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

23. Exprime, uma vez mais, o seu apoio à 
reunificação de Chipre, assente num 
acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

Or. nl

Alteração 316
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 

23. Exprime, uma vez mais, o seu forte 
apoio à reunificação de Chipre, assente 
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num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das 
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as 
Nações Unidas, em conformidade com a 
Resolução n.º 550 (1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; insta, 
igualmente, a República de Chipre a abrir o 
porto de Famagusta sob supervisão 
alfandegária da UE, de modo a criar um 
ambiente positivo para a conclusão eficaz 
das negociações de reunificação em curso e 
permitir aos cipriotas turcos a prática do 
comércio, de forma direta e legal, aceitável 
para todos;

num acordo justo e viável para ambas as 
comunidades; sublinha a urgência de um 
acordo entre as duas comunidades que 
defina as modalidades de resolução do 
problema para que o processo negocial, sob 
os auspícios do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, ganhe um novo impulso; 
exorta a Turquia a iniciar a retirada das
suas forças de Chipre e a transferir a 
administração da secção isolada de 
Famagusta para as Nações Unidas, em 
conformidade com a Resolução n.º 550 
(1984) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de 
Famagusta sob supervisão alfandegária da 
UE, de modo a criar um ambiente positivo 
para a conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos a prática do comércio, de 
forma direta e legal, aceitável para todos;

Or. en

Alteração 317
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Apela à Comissão dos Assuntos 
Constitucionais para que proponha, e ao 
Conselho Europeu para que reveja, a 
situação da atribuição de lugares a 
Chipre, atualizando assim a decisão do 
Conselho de 10 de junho de 2004, que 
apenas se referia expressamente à 
legislatura de 2004 a 2009; apela a que os 
lugares atribuídos à República de Chipre 
representem de forma proporcionada a 
população de todas as partes da ilha sobre 
as quais o Governo da República de 
Chipre afirma exercer controlo, seja 
através de um deputado ao Parlamento 
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Europeu, seja através do estatuto de 
observador, à semelhança do que 
acontece no Conselho da Europa;

Or. en

Alteração 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Confere uma grande importância 
ao reconhecimento pelo governo turco do 
genocídio dos arménios;

Or. nl

Alteração 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Apela ao Presidente para que 
convide dois observadores a 
representarem a comunidade cipriota 
turca no Parlamento, na sequência da 
decisão da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa a este respeito;

Or. en

Alteração 320
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

23-A. Insta a Turquia a respeitar a 
Resolução n.º 550(1984) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e a 
restituir a secção isolada de Varosha aos 
seus habitantes, bem como a República de 
Chipre a abrir o porto de Famagusta sob 
supervisão alfandegária da UE, de modo 
a criar um ambiente positivo para a 
conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos 
cipriotas turcos a prática do comércio, de 
forma direta e legal, aceitável para todos;

Or. en

Alteração 321
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Lamenta a atitude política turca 
durante a Presidência cipriota do 
Conselho, que se reflete igualmente na 
decisão política do Governo turco de 
cancelar a 70ª reunião CPM, e lamenta 
profundamente que o lado turco tenha 
perdido a oportunidade de estabelecer um 
diálogo político interparlamentar 
construtivo, que teria facilitado as 
negociações de adesão da Turquia e 
ajudado a ultrapassar o impasse existente;

Or. en

Alteração 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
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Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia e todas as outras 
partes a prosseguirem o seu apoio 
intensivo ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre (CPD), que 
constitui um dos projetos mais sensíveis e 
importantes da ilha, uma vez que o seu 
trabalho afeta de modo semelhante as 
vidas de milhares de pessoas em ambas as 
partes da ilha;

Or. en

Alteração 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Insta a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre, autorizando o 
acesso a zonas militares, em 
conformidade com os acórdãos do TEDH 
e com as decisões do Conselho da 
Europa;

Or. en

Alteração 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 24. Insta a Turquia a intensificar o seu 
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apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre (CPD); conta 
com a cooperação da Turquia no que se 
refere igualmente à garantia do acesso a 
zonas militares, a fim de facilitar o 
trabalho do CPD;

Or. en

Alteração 325
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia e todas as outras 
partes a intensificarem o seu apoio ao 
Comité das Pessoas Desaparecidas (CPD)
em Chipre; solicita especial atenção para 
o trabalho efetuado pelo CPD nas zonas 
militares; 

Or. en

Alteração 326
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Insta a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre e a facilitar-lhe 
o acesso a zonas ocupadas militarmente e 
aos arquivos cipriotas turcos;

Or. de
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Alteração 327
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre, sobretudo 
facilitando o seu acesso a zonas militares 
e a arquivos; bem como a tomar todas as 
restantes medidas apropriadas, em 
conformidade com as conclusões da 
CEDH, em relação à questão humanitária 
das pessoas desaparecidas;

Or. en

Alteração 328
Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia e todas as outras 
partes a continuarem a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre (CPD), uma vez 
que o CPD constitui um dos projetos mais 
sensíveis e importantes da ilha e o seu 
trabalho afeta de modo semelhante as 
vidas de milhares de pessoas em ambas as 
partes da ilha;

Or. en

Alteração 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre, proporcionando 
o acesso a todas as zonas militares e a 
informações relevantes, em conformidade 
com o acórdão proferido pelo TEDH no 
quarto processo interestadual;

Or. en

Alteração 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre e a facilitar o 
acesso do CPD a zonas militares onde 
haja indícios da existência de restos 
mortais de pessoas desaparecidas;

Or. en

Alteração 331
Ioannis Kasoulides

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Incentiva a Turquia a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre, sobretudo 
facilitando o acesso deste último a todas 



AM\926945PT.doc 87/133 PE504.402v01-00

PT

as zonas militares, bem como aos arquivos 
do exército turco;

Or. en

Alteração 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja todas as partes interessadas a 
intensificarem o seu apoio ao Comité das 
Pessoas Desaparecidas em Chipre;

Or. en

Alteração 333
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia e todas as outras 
partes a continuarem a intensificar o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

Or. en

Alteração 334
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

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

24. Encoraja a Turquia a prosseguir o seu 
apoio ao Comité das Pessoas 
Desaparecidas em Chipre;

Or. en

Alteração 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Solicita à Turquia que autorize o 
acesso aos arquivos militares, a fim de 
divulgar as informações solicitadas pelo 
CPD, em conformidade com os acórdãos 
do TEDH;

Or. en

Alteração 336
Ioannis Kasoulides

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 337
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Incentiva a Turquia a prosseguir as 
negociações com os seus países vizinhos 
no que diz respeito a questões bilaterais 
pendentes, designadamente questões 
relativas aos direitos de propriedade, 
incluindo o reforço da implementação da 
Lei das fundações, em conformidade com 
as respetivas alterações de agosto de 
2011;

Or. en

Alteração 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Lamenta a política turca de 
instalação e insta a Turquia a abster-se de 
novas instalações de cidadãos turcos em 
Chipre, em violação da Convenção de 
Genebra e dos princípios do direito 
internacional, uma vez que alteram o 
equilíbrio demográfico da ilha e impedem 
uma solução futura;

Or. en
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Alteração 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Exorta a Turquia a abster-se de 
novas instalações ilegais de cidadãos 
turcos na ilha, pois tal continuaria a 
alterar o equilíbrio demográfico e a 
fragilizar o sentimento de pertença dos 
seus cidadãos a um futuro Estado 
comum; solicita à Turquia que solucione 
o problema da instalação ilegal de 
cidadãos turcos na ilha, em conformidade 
com a Convenção de Genebra e os 
princípios do direito internacional;

Or. en

Alteração 341
Eleni Theocharous
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Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Solicita à Turquia que solucione o 
problema da instalação de cidadãos turcos 
(colonos) na ilha, em conformidade com a 
Convenção de Genebra e os princípios do 
direito internacional; 

Or. en

Alteração 342
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Sublinha que a Turquia se deve 
esforçar por resolver todos os litígios com 
os países vizinhos, não só como condição 
de adesão à UE como tendo também em 
vista o reforço das boas relações de 
vizinhança na região; salienta que a 
criação de um comité misto de peritos 
para as questões pendentes no âmbito das 
relações entre a Bulgária e a Turquia 
representa um passo importante rumo à 
resolução das questões dos refugiados, e 
dos seus descendentes, na região da 
Trácia Oriental, e convida os dois países a 
solicitarem ao comité que retome os seus 
trabalhos;

Or. bg

Alteração 343
Evgeni Kirilov

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

24-B. Louva a Turquia pelo êxito da sua 
presidência da Organização para a 
Cooperação do Mar Negro no segundo 
semestre de 2012 e espera que se 
mantenha o ímpeto relativo à execução de 
projetos de cooperação regional e, 
especialmente, da autoestrada circular do 
Mar Negro e das autoestradas do mar; 
louva ainda o país pela conclusão das 
obras de construção da autoestrada 
circular do Mar Negro no seu território, 
desde as fronteiras com a Grécia e a 
Bulgária até à fronteira com a Geórgia; 
apela a uma melhor cooperação no 
domínio do ambiente e da ecologia na 
bacia do Mar Negro, no âmbito da 
Organização para a Cooperação do Mar 
Negro, que respeite igualmente a 
Estratégia da UE para o Mar Negro;

Or. en

Alteração 344
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Insta a Turquia a garantir o 
respeito dos direitos de todas as pessoas 
deslocadas em Chipre, incluindo os 
direitos das minorias religiosas, que 
deveriam ter a possibilidade de exercer 
livremente os seus direitos religiosos;

Or. en

Alteração 345
Eleni Theocharous
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Proposta de resolução
N.º 24-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-C. Exorta a Turquia a adotar medidas 
concretas que ponham cobro à destruição 
do património cultural e religioso da parte 
norte de Chipre, preservando, assim, uma 
parte valiosa das civilizações europeia e 
mundial; 

Or. en

Alteração 346
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria 
de segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, 
levantando, para o efeito, o seu veto à 
cooperação UE-NATO, que inclui Chipre, 
e por conseguinte, exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à 
participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

Suprimido

Or. en

Alteração 347
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, e por 
conseguinte, exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à 
participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
congratula-se com o contributo da 
Turquia para a PESD, bem como com os 
seus esforços no sentido do reforço da 
parceria estratégica entre a UE e a 
NATO; salienta a importância do 
envolvimento contínuo da Turquia nas 
futuras missões da PESD, uma vez que 
muitas dessas missões têm lugar na 
proximidade geográfica da Turquia e 
poderão ter implicações em matéria de 
segurança para o país; sublinha a 
urgência de se encontrar uma solução 
para a inclusão da Turquia no processo 
de tomada de decisões da PESD; salienta 
a necessidade de a UE adotar um nível de 
inclusão e de transparência semelhante 
ao da NATO;

Or. en

Alteração 348
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria 
de segurança no Mediterrâneo Oriental e
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, e por 
conseguinte, exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à 
participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

25. Exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre;
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Or. en

Alteração 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, e por 
conseguinte, exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à 
participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, e incentiva 
a Turquia a concluir um acordo 
administrativo com a Agência Europeia 
de Defesa (AED), com base nos acordos 
administrativos existentes entre a AED e 
países terceiros;

Or. en

Alteração 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, e por 
conseguinte, exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à 
participação da Turquia na Agência 
Europeia de Defesa;

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre;
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Or. nl

Alteração 351
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia a permitir o diálogo 
político entre a UE e a NATO, levantando, 
para o efeito, o seu veto à cooperação 
UE-NATO, que inclui Chipre, e por 
conseguinte, exorta a República de Chipre 
a levantar o seu veto à participação da 
Turquia na Agência Europeia de Defesa;

25. Salienta a importância de uma 
abordagem global e coerente em matéria de 
segurança no Mediterrâneo Oriental e 
exorta a Turquia e todas as outras partes a 
permitirem o diálogo político entre a UE e 
a NATO, incluindo a cooperação 
UE-NATO no que se refere a Chipre, e 
por conseguinte, exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à participação 
da Turquia e a permitir o cumprimento 
dos compromissos da Turquia face à
Agência Europeia de Defesa;

Or. en

Alteração 352
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 353
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Congratula-se com os esforços das 
autoridades turcas para travar a 
imigração ilegal para os 
Estados-Membros limítrofes da UE e para 
a UE; manifesta, simultaneamente, a sua 
preocupação com o crescente número de 
imigrantes ilegais que atravessam as 
fronteiras búlgaro-turca e greco-turca;

Or. en

Alteração 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta ambas as partes, a Turquia e 
a Arménia, a ratificarem, sem condições 
prévias, os protocolos relativos ao 
estabelecimento de relações diplomáticas 
e à melhoria das relações bilaterais e insta 
o Governo turco a abrir as fronteiras com 
a Arménia; 

Or. en
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Alteração 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Regista a intensificação contínua 
dos esforços da Turquia e da Grécia para 
melhorar as suas relações bilaterais, 
nomeadamente através de reuniões 
bilaterais; considera, porém, lamentável 
que ainda não tenha sido retirada a 
ameaça de casus belli, declarada pela 
Grande Assembleia Nacional Turca 
contra a Grécia; reitera que a Turquia 
deve empenhar-se inequivocamente em 
manter relações de boa vizinhança e em 
resolver pacificamente quaisquer litígios, 
em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas e recorrendo, se necessário, ao 
Tribunal Internacional de Justiça; exorta 
o Governo da Turquia a pôr cobro à 
violação contínua do espaço aéreo grego e 
aos voos militares turcos sobre as ilhas 
gregas;

Or. en

Alteração 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a Turquia a pôr termo à 
destruição sucessiva do património 
cultural e religioso situado na parte norte 
de Chipre, em conformidade com as 
obrigações que lhe incumbem ao abrigo 
da Convenção de Haia para a Proteção 
dos Bens Culturais em caso de Conflito 
Armado, de 1954; 
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Or. en

Alteração 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 358
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insiste em que seja evitado qualquer 
tipo de ameaça, fonte de fricção ou ação 
suscetível de afetar negativamente as 
relações de boa vizinhança e a resolução 
pacífica dos diferendos; salienta todos os 
direitos de soberania dos 
Estados-Membros da UE, que 
compreendem, nomeadamente, a 
celebração de acordos bilaterais em 
conformidade com o acervo da UE e com 
o direito internacional, incluindo a 
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Convenção da ONU sobre o Direito do 
Mar;

Or. en

Alteração 359
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Salienta a necessidade de uma 
resolução pacífica dos conflitos na região 
do Mediterrâneo Oriental, no respeito do 
direito internacional e das Resoluções 
pertinentes das Nações Unidas, que 
conduza a uma cooperação equitativa em 
benefício de todos os povos da região, 
contribuindo assim para a paz e para a 
estabilidade em toda a região;

Or. en

Alteração 360
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-B. Lamenta que a Turquia continue a 
agir e a emitir declarações contra as 
operações de perfuração levadas a cabo 
pela República de Chipre, pressupondo a 
violação dos direitos de soberania da 
República de Chipre e a ameaça de 
retaliações contra empresas que 
participem na exploração cipriota, na 
sequência do anúncio de Chipre relativo 
ao lançamento de uma segunda ronda de 
licenças de exploração offshore no 
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exercício dos seus direitos de soberania;

Or. en

Alteração 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-B. Insta a Arménia e a Turquia a 
ratificarem, sem condições prévias, os 
protocolos e apela à Turquia para que 
abra as suas fronteiras com a Arménia, a 
fim de normalizar as suas relações; 

Or. en
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Alteração 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 25-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-C. Apela à Turquia para que 
reconheça o genocídio perpetrado em 
1915 contra os arménios, criando assim 
condições para o estabelecimento de uma 
política de vizinhança estável;

Or. en

Alteração 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar 
na íntegra e sem qualquer discriminação
o Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo negocial;

26. Salienta que a diferença de 
interpretação entre a Comissão da UE e a 
Turquia no que se refere à 
implementação do Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia afeta 
de forma negativa as relações 
UE-Turquia e, por conseguinte, insta 
todas as partes envolvidas a unirem 
esforços no sentido da resolução do 
problema de Chipre;

Or. en

Alteração 365
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta 
recusa continua a afetar profundamente o 
processo negocial;

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; insta a que as 
negociações de adesão com a Turquia 
terminem imediatamente;

Or. nl

Alteração 366
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar
na íntegra e sem qualquer discriminação
o Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial;

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
implementar o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
Chipre; recorda que esta recusa continua a 
afetar profundamente o processo negocial;

Or. en

Alteração 367
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 26. Lamenta a recusa da Turquia em 
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cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o 
processo negocial;

cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
bloqueia, de facto, qualquer possibilidade 
de progresso nas negociações;

Or. it

Alteração 368
Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial;

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial; insta ambas as partes a 
empenharem-se nas negociações com 
vista a facilitar a livre circulação de 
mercadorias, serviços, capital e pessoas e 
a resolverem as questões relativas à 
propriedade;

Or. en

Alteração 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
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Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o 
processo negocial;

Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; insta a que esta recusa 
afete profundamente o processo negocial;

Or. nl

Alteração 370
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o 
processo negocial;

26. Lamenta profundamente a recusa da 
Turquia em cumprir a sua obrigação de 
implementar na íntegra e sem qualquer 
discriminação o Protocolo Adicional ao 
Acordo de Associação UE-Turquia face a 
todos os Estados-Membros; recorda que 
esta recusa continua a bloquear o processo 
negocial;

Or. de

Alteração 371
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial;

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial; insta as instituições europeias a 
tomarem todas as medidas necessárias 
para permitir o comércio direto entre a 
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UE e a parte norte de Chipre, bem como 
para facilitar a livre circulação da 
comunidade turca de Chipre, a fim de pôr 
termo ao isolamento da comunidade 
cipriota turca, de acordo com as 
Conclusões da Reunião do Conselho dos 
Assuntos Gerais da UE, de 26 de abril de 
2004;

Or. en

Alteração 372
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial;

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial e exorta o Governo da Turquia a 
aplicar, desde já, o protocolo na íntegra;
lamenta igualmente que, apesar dos 
repetidos apelos, a Turquia não tenha 
cumprido as suas obrigações 
estabelecidas na declaração da 
Comunidade Europeia e dos seus 
Estados-Membros, de 21 de setembro de 
2005;

Or. en

Alteração 373
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 26
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Proposta de resolução Alteração

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial;

26. Lamenta a recusa da Turquia em 
cumprir a sua obrigação de implementar na 
íntegra e sem qualquer discriminação o 
Protocolo Adicional ao Acordo de 
Associação UE-Turquia face a todos os 
Estados-Membros; insta a Turquia a 
levantar o embargo que impôs a navios e 
aeronaves pertencentes à República de 
Chipre, abrindo os seus portos e 
aeroportos à circulação; exorta o Governo 
a aplicar, desde já, o Protocolo Adicional 
na íntegra; recorda que esta recusa 
continua a afetar profundamente o processo 
negocial;

Or. en

Alteração 374
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Sublinha a importância de um 
acompanhamento global da aplicação do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA), a fim de dar prioridade aos 
objetivos e aos projetos na Turquia, em 
conformidade com os critérios de adesão;

Or. en

Alteração 375
Sarah Ludford

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

26-A. Observa que a falta de uma solução 
para a questão de Chipre afeta as relações 
UE-Turquia e, por conseguinte, insta 
todas as partes envolvidas a unirem 
esforços no sentido da resolução do 
problema de Chipre;

Or. en

Alteração 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Lamenta que a Turquia se tenha 
recusado a convocar a 70ª reunião CPM 
como planeado, durante o segundo 
semestre de 2012, perdendo assim mais 
uma oportunidade para reforçar o diálogo 
interparlamentar entre a UE e a Turquia;

Or. en

Alteração 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Realça que a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS) foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz 
parte integrante do acervo comunitário; 
exorta, por conseguinte, o Governo da 
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Turquia a assinar e a ratificar a referida 
Convenção sem demora; 

Or. en

Alteração 378
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Constata que também existe uma 
série de razões que justificam porque é 
que as negociações de adesão com a 
Turquia e o financiamento da UE 
destinado a este país devem terminar 
imediatamente e que permitem concluir 
que a Turquia nunca deve aderir à UE:
- a Turquia é um país islâmico que - sob o 
regime do presidente Abdullah Gül e do 
primeiro-ministro Recep Tayyip Erdoğan, 
do “Adalet ve Kalkınma Partisi” (partido 
AK) - está a ficar cada vez mais 
islamizado; além disso, a Turquia é 
membro da Organização da Conferência 
Islâmica (OIC), uma organização que 
“limita” os direitos humanos à “sharia”;
- a Turquia custa à UE milhares de 
milhões de euros; desde 2007, a Turquia 
já recebeu da UE milhares de milhões de 
euros através do Instrumento de 
Assistência à Pré-adesão e do EuropeAid;
além disso, em 2013 a Turquia receberá 
quase mil milhões de euros em subsídios 
da UE;
- a adesão da Turquia à UE criaria 
fronteiras abertas com a Turquia;
- em 2050, a Turquia terá a maior 
população de qualquer país da UE; como 
Estado-Membro da UE, ela teria então a 
maior quantidade dos direitos de voto;
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- se a Turquia aderir à UE, esta última 
passará a ter fronteiras com o Irão, o 
Iraque e a Síria; assim, as fronteiras 
externas da UE ficarão ainda pior do que 
já estão;
- a Turquia não é um país europeu:
geograficamente 95% do seu território 
está situado fora da Europa;
- a Turquia é um país corrupto: segundo 
a organização “Transparency 
International”1, em 2012 a Turquia teve 
apenas um resultado de 49 numa escala 
de 1 a 100; isto significa que o país é 
altamente corrupto;
- o secularismo está sob pressão na 
Turquia: o primeiro-ministro Erdoğan 
está a ajustar contas de forma rigorosa 
com os antigos generais seculares;
- a liberdade de expressão está sob 
pressão na Turquia: segundo o relatório 
“Turkey's Press Freedom Crisis”2, sob o 
regime do primeiro-ministro Erdoğan está 
a ocorrer a pior repressão contra os 
jornalistas desde há muito tempo; em 1 de 
agosto de 2012, nada menos de 76 
jornalistas estavam presos na Turquia, 
simplesmente por fazerem o seu trabalho;
- a Turquia ocupa a parte norte de 
Chipre, que é um Estado-Membro da UE;
além disso, durante a Presidência cipriota 
da UE a Turquia congelou as negociações 
de adesão;
- a Turquia não reconhece o genocídio 
dos arménios; além disso, ela opõe-se ao 
reconhecimento internacional do 
genocídio.
__________________
1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl
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Alteração 379
Nikolaos Chountis

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Insta a Turquia, com base nas 
recentes declarações de altos 
funcionários, a iniciar o processo de 
redução da concentração de armas no 
Mar Egeu, com o objetivo de alcançar 
uma redução paralela por parte da Grécia 
e da Turquia; está convencido de que a 
redução dos programas de defesa é 
essencial para a economia de recursos, 
permitindo combater melhor a crise 
económica e desenvolver relações de boa 
vizinhança e diplomáticas, bem como a 
cooperação;

Or. el

Alteração 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Insta a Turquia a pôr termo à sua 
política de bloqueio da participação da 
República de Chipre em organizações 
internacionais e de veto da sua adesão às 
mesmas;

Or. en

Alteração 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de resolução
N.º 26-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-B. Realça que a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(UNCLOS) foi assinada pela UE, pelos 27 
Estados-Membros e por todos os outros 
países candidatos à adesão, e que faz 
parte integrante do acervo comunitário; 
exorta, por conseguinte, o Governo da 
Turquia a assinar e a ratificar a referida 
Convenção sem demora; recorda a total 
legitimidade da zona económica exclusiva 
da República de Chipre em conformidade 
com a UNCLOS; lamenta que a Turquia 
tenha continuado a agir e a emitir 
declarações pressupondo a ameaça de 
retaliações contra as empresas 
petrolíferas que participariam nas 
explorações levadas a cabo pela 
República de Chipre no exercício dos seus 
direitos de soberania;

Or. en

Alteração 382
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita 
colaboração com o coordenador da luta 
antiterrorismo da UE e a Europol, a 

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; exorta a Turquia a 
adotar legislação em matéria de proteção 
de dados e de financiamento do terrorismo;
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intensificar a cooperação com a Turquia 
na luta contra o terrorismo e o crime 
organizado, que constituem uma fonte de 
financiamento do terrorismo; exorta a 
Turquia a adotar legislação em matéria de 
proteção de dados e de financiamento do 
terrorismo com vista à conclusão de um 
acordo de cooperação com a Europol e 
para que a cooperação judicial com a 
Eurojust e com os Estados-Membros da 
UE possa progredir; é de opinião que o 
destacamento de um oficial de ligação 
policial com a Europol ajudaria a 
melhorar a cooperação bilateral;

Or. nl

Alteração 383
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na 
lista das organizações terroristas 
estabelecida pela UE e exprime a sua total 
solidariedade para com a Turquia e as 
famílias das numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento 
do terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
e de financiamento do terrorismo com vista 
à conclusão de um acordo de cooperação 
com a Europol e para que a cooperação 
judicial com a Eurojust e com os 
Estados-Membros da UE possa progredir; é 

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK e exprime a sua total 
solidariedade para com a Turquia e as 
famílias das numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, na 
condição de que esta luta diga respeito ao 
conjunto dos meios extremistas turcos na 
Europa e de que não constitua um 
pretexto para violações graves dos direitos 
humanos, bem como a garantir que as 
autoridades turcas definam o termo 
"terrorismo" de acordo com as normas e 
padrões europeus neste domínio; exorta a 
Turquia a adotar legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e de 
financiamento do terrorismo, em 
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de opinião que o destacamento de um 
oficial de ligação policial com a Europol 
ajudaria a melhorar a cooperação 
bilateral;

conformidade com a Convenção 108 do 
Conselho da Europa, e para que a 
cooperação judicial com a Eurojust e com 
os Estados-Membros da UE possa 
progredir;

Or. fr

Alteração 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento 
do terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
e de financiamento do terrorismo com vista 
à conclusão de um acordo de cooperação 
com a Europol e para que a cooperação 
judicial com a Eurojust e com os 
Estados-Membros da UE possa progredir; é 
de opinião que o destacamento de um 
oficial de ligação policial com a Europol 
ajudaria a melhorar a cooperação bilateral;

27. Lamenta profundamente as 500 
vítimas que se calcula que as lutas e os 
ataques relacionados com o conflito curdo 
provocaram em 2012; sublinha que o 
conflito curdo se encontra atualmente 
entre os conflitos mais violentos a 
decorrer num país europeu; reitera, com a 
máxima firmeza, a sua condenação à 
contínua violência terrorista perpetrada 
pelo PKK, uma das organizações 
terroristas que figura na lista das 
organizações terroristas estabelecida pela 
UE e exprime a sua total solidariedade para 
com a Turquia e as famílias das numerosas 
vítimas; incentiva o Governo turco e os 
principais meios de comunicação social a 
resistirem ao impulso de continuar a 
apelar à guerra antiterrorista e, em vez 
disso, a concentrarem-se, juntamente com 
os curdos, na resolução do conflito a 
longo prazo; incentiva o movimento 
curdo, incluindo os líderes do PKK, a 
renunciar à violência e a comprometer-se 
publicamente com objetivos políticos 
realistas; apela aos parceiros 
internacionais da Turquia, 
designadamente os EUA, Canadá, Reino 
Unido, Irlanda e Espanha, para que 
cooperem com o Governo turco e com os 
líderes de opinião, a fim de partilharem 
experiências de mitigação de tensões 
étnicas, linguísticas e regionais, 
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nomeadamente através de programas de 
trabalho para funcionários, políticos e 
formadores de opinião de todas as partes 
relevantes e partidos da Turquia; exorta 
os Estados-Membros, em estreita 
colaboração com o coordenador da luta 
antiterrorismo da UE e a Europol, a 
intensificar a cooperação com a Turquia na 
luta contra o terrorismo, nomeadamente 
contra grupos extremistas turcos violentos 
que operam na Europa; exorta a Turquia a 
rever a sua definição de terrorismo em 
conformidade com a da UE e de outras 
normas internacionais, bem como a 
adotar legislação em matéria de proteção 
de dados e de financiamento do terrorismo 
com vista à conclusão de um acordo de 
cooperação com a Europol e para que a 
cooperação judicial com a Eurojust e com 
os EstadosMembros da UE possa 
progredir; é de opinião que o destacamento 
de um oficial de ligação policial com a 
Europol ajudaria a melhorar a cooperação 
bilateral;

Or. en

Alteração 385
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
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cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
e de financiamento do terrorismo com 
vista à conclusão de um acordo de 
cooperação com a Europol e para que a 
cooperação judicial com a Eurojust e com 
os Estados-Membros da UE possa 
progredir; é de opinião que o destacamento 
de um oficial de ligação policial com a 
Europol ajudaria a melhorar a cooperação 
bilateral;

cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
com vista à conclusão de um acordo de 
cooperação com a Europol e para que a 
cooperação judicial com a Eurojust e com 
os Estados-Membros da UE possa 
progredir; é de opinião que o destacamento 
de um oficial de ligação policial com a 
Europol ajudaria a melhorar a cooperação 
bilateral; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de financiamento 
do terrorismo, em conformidade com as 
recomendações do Grupo de Ação 
Financeira Internacional (GAFI);

Or. en

Alteração 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na 
lista das organizações terroristas 
estabelecida pela UE e exprime a sua total 
solidariedade para com a Turquia e as 
famílias das numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
e de financiamento do terrorismo com vista 
à conclusão de um acordo de cooperação 

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada por organizações terroristas e 
exprime a sua total solidariedade para com 
a Turquia e as famílias das numerosas 
vítimas; exorta os Estados-Membros, em 
estreita colaboração com o coordenador da 
luta antiterrorismo da UE e a Europol, a 
intensificar a cooperação com a Turquia na 
luta contra o terrorismo e o crime 
organizado, que constituem uma fonte de 
financiamento do terrorismo; exorta a 
Turquia a adotar legislação em matéria de 
proteção de dados e de financiamento do 
terrorismo com vista à conclusão de um 
acordo de cooperação com a Europol e 
para que a cooperação judicial com a 
Eurojust e com os Estados-Membros da 
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com a Europol e para que a cooperação 
judicial com a Eurojust e com os 
Estados-Membros da UE possa progredir; é 
de opinião que o destacamento de um 
oficial de ligação policial com a Europol 
ajudaria a melhorar a cooperação bilateral;

UE possa progredir; é de opinião que o 
destacamento de um oficial de ligação 
policial com a Europol ajudaria a melhorar 
a cooperação bilateral;

Or. en

Alteração 387
Ismail Ertug

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
e de financiamento do terrorismo com vista 
à conclusão de um acordo de cooperação 
com a Europol e para que a cooperação 
judicial com a Eurojust e com os 
Estados-Membros da UE possa progredir; é 
de opinião que o destacamento de um 
oficial de ligação policial com a Europol 
ajudaria a melhorar a cooperação bilateral;

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; lamenta que a 
principal fonte de financiamento das 
organizações terroristas esteja enraizada 
em países europeus e exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
e de financiamento do terrorismo com vista 
à conclusão de um acordo de cooperação 
com a Europol e para que a cooperação 
judicial com a Eurojust e com os 
Estados-Membros da UE possa progredir; é 
de opinião que o destacamento de um 
oficial de ligação policial com a Europol 
ajudaria a melhorar a cooperação bilateral;

Or. en
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Alteração 388
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela UE e exprime a sua total solidariedade 
para com a Turquia e as famílias das 
numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, a intensificar a 
cooperação com a Turquia na luta contra o 
terrorismo e o crime organizado, que 
constituem uma fonte de financiamento do 
terrorismo; exorta a Turquia a adotar 
legislação em matéria de proteção de dados 
e de financiamento do terrorismo com vista 
à conclusão de um acordo de cooperação 
com a Europol e para que a cooperação 
judicial com a Eurojust e com os 
Estados-Membros da UE possa progredir; é 
de opinião que o destacamento de um 
oficial de ligação policial com a Europol 
ajudaria a melhorar a cooperação bilateral;

27. Reitera, com a máxima firmeza, a sua 
condenação à contínua violência terrorista 
perpetrada tanto pelo PKK, uma das 
organizações terroristas que figura na lista 
das organizações terroristas estabelecida 
pela EU, como por outras organizações 
terroristas e exprime a sua total 
solidariedade para com a Turquia e as 
famílias das numerosas vítimas; exorta os 
Estados-Membros, em estreita colaboração 
com o coordenador da luta antiterrorismo 
da UE e a Europol, se for caso disso, a 
intensificar a cooperação com a Turquia na 
luta contra o terrorismo e o crime 
organizado, que constituem uma fonte de 
financiamento do terrorismo; exorta a 
Turquia a adotar legislação em matéria de 
proteção de dados e de financiamento do 
terrorismo com vista à conclusão de um 
acordo de cooperação com a Europol e 
para que a cooperação judicial com a 
Eurojust e com os Estados-Membros da
UE possa progredir; é de opinião que o 
destacamento de um oficial de ligação 
policial com a Europol ajudaria a melhorar 
a cooperação bilateral;

Or. en

Alteração 389
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
N.º 27 – parágrafo 1 (novo)
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Proposta de resolução Alteração

Exorta a Turquia a melhorar a 
cooperação com a Geórgia e o Azerbaijão 
nas barragens planeadas para o rio Kura;
realça a necessidade de diálogo entre a 
Turquia e a Síria sobre a continuação do 
desenvolvimento do projeto do sudeste da 
Anatólia;

Or. pl

Alteração 390
Eleni Theocharous

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Exorta a Turquia a deixar de 
colocar obstáculos a todas as iniciativas e 
esforços legítimos da República de Chipre 
e de empresas estrangeiras que realizam 
perfurações na zona económica exclusiva 
da República de Chipre com vista à 
exploração de gás e de petróleo; exorta a 
Turquia a pôr termo às violações do 
acervo comunitário e do Direito 
Internacional do Mar, que constitui uma 
parte indispensável das suas negociações 
de adesão com a UE e, por conseguinte, a 
respeitar as normas e o caráter jurídico e 
político de um Estado candidato à adesão, 
que deve respeitar plenamente os direitos 
de soberania de todos os 
Estados-Membros, tal como previsto nos 
Tratados;

Or. en

Alteração 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios 
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

28. Solicita à Comissão, aos 
Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária da crise síria; 
sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

Or. nl

Alteração 392
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios 
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

28. Apoia a concessão, pela Turquia, de 
ajuda humanitária aos sírios que fugiram 
do país; solicita à Comissão, aos 
Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco;
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Or. pl

Alteração 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos 
refugiados que fugiram do país; solicita à 
Comissão, aos Estados-Membros e à 
comunidade internacional que apoiem os 
esforços da Turquia para lidar com a 
crescente dimensão humanitária da crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum e de transparência
entre a UE e a Turquia sobre a forma de 
prestar a assistência humanitária disponível 
aos sírios deslocados atualmente em 
território turco ou a aguardar nas suas 
fronteiras;

Or. en

Alteração 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios 
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 

28. Reconhece que as repercussões da 
rápida deterioração da situação na Síria, 
em termos de segurança e de estabilidade 
na região, se estão a multiplicar; apoia o 
compromisso da Turquia no apoio às 
forças democráticas da Síria e a concessão 
de ajuda humanitária aos sírios que 
fugiram do país; solicita à Comissão, aos 
Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
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Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária da crise síria; 
sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

Or. en

Alteração 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios 
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios 
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária da crise síria; 
sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras; 
sublinha que, para além da ajuda 
humanitária, a UE e a Turquia devem 
empenhar-se ativamente no 
desenvolvimento de uma visão estratégica 
conjunta, a fim de exercer uma influência 
reforçada no sentido de pôr termo à crise 
na Síria;

Or. en
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Alteração 396
Kristian Vigenin

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios 
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária ao 
crescente número de sírios que fugiram do 
país; solicita à Comissão, aos 
Estados-Membros e à comunidade 
internacional que continuem a apoiar os 
esforços da Turquia para lidar com a 
crescente dimensão humanitária da crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

Or. en

Alteração 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o compromisso da Turquia no 
apoio às forças democráticas da Síria e a 
concessão de ajuda humanitária aos sírios 
que fugiram do país; solicita à Comissão, 
aos Estados-Membros e à comunidade 
internacional que apoiem os esforços da 
Turquia para lidar com a crescente 
dimensão humanitária causada pela crise 
síria; sublinha a importância de um 
entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 

28. Apoia o compromisso político da 
Turquia no apoio às forças democráticas da 
Síria e a concessão de ajuda humanitária 
aos sírios que fugiram do país; solicita à 
Comissão, aos Estados-Membros e à 
comunidade internacional que apoiem os 
esforços da Turquia para lidar com a 
crescente dimensão humanitária causada 
pela crise síria; sublinha a importância de 
um entendimento comum entre a UE e a 
Turquia sobre a forma de prestar a 
assistência humanitária disponível aos 
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sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

sírios deslocados atualmente em território 
turco ou a aguardar nas suas fronteiras;

Or. de

Alteração 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Exorta a Turquia a usar da sua 
influência na região e no mundo islâmico 
para que seja imposto um cessar-fogo 
imediato na Síria, como condição prévia 
para pôr fim às mortes e alcançar uma 
solução política para o conflito interno 
neste país, e, neste contexto, a assegurar 
que não é prestado qualquer tipo de apoio 
militar, no território turco ou através do 
mesmo, às partes envolvidas no conflito 
sírio; assinala, neste sentido, o caráter 
vinculativo do embargo da UE ao 
fornecimento de armas à Síria;

Or. de

Alteração 399
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Considera que a instalação por 
parte da NATO de mísseis patriotas na 
fronteira da Turquia com a Síria conduz a 
um novo aumento das tensões com 
consequências imprevisíveis e apela à sua 
retirada imediata; 
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Or. en

Alteração 400
Renate Sommer

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a empenhar-
se nesta cooperação; considera que, tendo 
em conta o papel estratégico da Turquia, se 
deve lançar uma reflexão sobre a 
relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 
vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia;

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a empenhar-
se nesta cooperação; considera que, tendo 
em conta o papel estratégico da Turquia, o 
diálogo estratégico entre a UE e a Turquia 
no domínio da energia deve ser 
aprofundado;

Or. de

Alteração 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão 
sobre a relevância de se iniciarem 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a promover o diálogo 
estratégico entre a UE e a Turquia no 
domínio da energia;

29. Saúda a cooperação entre a UE e a 
Turquia numa série de questões 
importantes no domínio da energia e exorta 
a Turquia a empenhar-se nesta cooperação;
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Or. en

Alteração 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão
sobre a relevância de se iniciarem
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a promover o diálogo 
estratégico entre a UE e a Turquia no 
domínio da energia;

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e incentiva a Turquia a manter 
o seu compromisso relativamente a esta
cooperação; congratula-se com a reunião 
do Grupo de Coordenação em Ancara, em 
14 de fevereiro de 2013; considera que, 
tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia e os seus recursos energéticos 
eólicos, solares e geotérmicos em 
abundância, se deve refletir acerca do 
início das negociações sobre o Capítulo 15 
relativo à energia com vista a promover o 
diálogo estratégico entre a UE e a Turquia 
no domínio da energia; considera que, 
tanto a cooperação reforçada entre a UE 
e a Turquia no domínio da energia, como 
quaisquer negociações eventuais relativas 
ao Capítulo 15, devem incentivar o 
desenvolvimento do potencial das 
energias renováveis e de infraestruturas 
de transporte de energia elétrica 
transfronteiras;

Or. en

Alteração 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 29
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Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão 
sobre a relevância de se iniciarem 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a promover o diálogo 
estratégico entre a UE e a Turquia no 
domínio da energia;

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação;

Or. nl

Alteração 404
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão 
sobre a relevância de se iniciarem 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a promover o diálogo 
estratégico entre a UE e a Turquia no 
domínio da energia;

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação;

Or. nl

Alteração 405
Eleni Theocharous
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Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão sobre 
a relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 
vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia;

29. Saúda a cooperação entre a UE e a 
Turquia numa série de questões 
importantes no domínio da energia e exorta 
a Turquia a empenhar-se nesta cooperação; 
considera que, tendo em conta o papel 
estratégico da Turquia, se deve lançar uma 
reflexão sobre a relevância de se iniciarem 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a promover o diálogo 
estratégico entre a UE e a Turquia no 
domínio da energia, se o Governo turco se
comprometer a pôr cobro à violação dos 
direitos de soberania dos países vizinhos e 
respeitar plenamente a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar;

Or. en

Alteração 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão 
sobre a relevância de se iniciarem 
negociações sobre o Capítulo 15 relativo à 
energia com vista a promover o diálogo 
estratégico entre a UE e a Turquia no 
domínio da energia;

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação;

Or. en
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Alteração 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão sobre 
a relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 
vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia;

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão sobre 
a relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 
vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia, mediante o cumprimento por 
parte da Turquia da sua obrigação de 
assinar e ratificar a UNCLOS e de 
respeitar os direitos de soberania de todos 
os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 408
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão sobre 
a relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão sobre 
a relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 
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vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia;

vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia; sublinha a necessidade de uma 
cooperação reforçada no âmbito da 
estratégia relativa aos corredores 
energéticos da UE para a Europa Central 
e Oriental;

Or. en

Alteração 409
Ioannis Kasoulides

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão sobre 
a relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 
vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia;

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, mas também com base no direito 
internacional e na UNCLOS, se deve 
lançar uma reflexão sobre a relevância de 
se iniciarem negociações sobre o Capítulo 
15 relativo à energia com vista a promover 
o diálogo estratégico entre a UE e a 
Turquia no domínio da energia;

Or. en

Alteração 410
Adrian Severin

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 

29. Saúda a decisão de reforçar a 
cooperação entre a UE e a Turquia numa 
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série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se nesta cooperação; considera 
que, tendo em conta o papel estratégico da 
Turquia, se deve lançar uma reflexão sobre 
a relevância de se iniciarem negociações 
sobre o Capítulo 15 relativo à energia com 
vista a promover o diálogo estratégico 
entre a UE e a Turquia no domínio da 
energia;

série de questões importantes no domínio 
da energia e exorta a Turquia a 
empenhar-se na manutenção do seu 
compromisso relativamente a esta
cooperação; considera que, tendo em conta 
o papel estratégico da Turquia, se deve 
lançar uma reflexão sobre a relevância de 
se iniciarem negociações sobre o Capítulo 
15 relativo à energia com vista a promover 
o diálogo estratégico entre a UE e a 
Turquia no domínio da energia;

Or. en

Alteração 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Considera que a Turquia constitui 
um parceiro importante na região do Mar 
Negro, que é de importância estratégica 
para a UE; incentiva a Turquia a 
continuar a apoiar e a contribuir 
ativamente para a implementação de 
políticas e programas da UE nesta região;

Or. en

Alteração 412
Emine Bozkurt

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Salienta a importância da abertura 
do Capítulo 19 das negociações de adesão 
relativo à política social e ao emprego e 
insta a Turquia a garantir o pleno 
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respeito dos direitos sindicais, em 
conformidade com as normas da UE e da 
OIT, nomeadamente no que se refere à 
liberdade sindical, ao direito à greve e ao 
direito à negociação coletiva, juntamente 
com uma abordagem de integração da 
perspetiva de género;

Or. en

Alteração 413
Boris Zala

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Sublinha que uma cooperação 
bilateral mais estreita no domínio dos 
assuntos regionais não é apenas uma 
questão de interesses comuns e de 
sinergias de recursos, mas uma 
necessidade estratégica, nomeadamente 
no contexto da Primavera Árabe; apela ao 
Conselho, à Comissão, ao SEAE e ao 
Governo turco para que superem os 
litígios pendentes e, no espírito de uma 
agenda positiva e como forma de reforçar 
a via para a adesão, agreguem de modo 
mais substancial a Turquia no quadro 
institucional da União relativo à ação 
externa, à defesa e à política de 
vizinhança; considera que, quando 
adequado, Ancara deve ser convidada a 
participar nas estruturas da Política 
Europeia de Vizinhança, incluindo nos 
grupos de trabalho criados com a Tunísia, 
Egito e outros países vizinhos da UE 
situados a sul;

Or. en

Alteração 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Exorta a Comissão a continuar a 
apoiar as organizações da sociedade civil 
e as atividades entre as pessoas através do 
financiamento adequado do diálogo da 
sociedade civil, do Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos 
Humanos e dos programas de 
aprendizagem ao longo da vida, incluindo 
atividades relacionadas com a cultura e os 
meios de comunicação social;

Suprimido

Or. nl

Alteração 415
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Exorta a Comissão a continuar a 
apoiar as organizações da sociedade civil 
e as atividades entre as pessoas através do 
financiamento adequado do diálogo da 
sociedade civil, do Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos 
Humanos e dos programas de 
aprendizagem ao longo da vida, incluindo 
atividades relacionadas com a cultura e os 
meios de comunicação social;

Suprimido

Or. nl


