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Amendamentul 208
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omoruri din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate; ia act de faptul că obiectivul de 
ocupare a forţei de muncă feminine 
pentru anul 2023 în Turcia este de 35 %, 
în timp ce Strategia UE 2020 vizează o 
rată de ocupare a femeilor de 75 %; 
încurajează Turcia să depună eforturi în 
vederea realizării unui obiectiv ambiţios 
privind ocuparea forţei de muncă 
feminine;
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Or. en

Amendamentul 209
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; îşi exprimă 
îngrijorarea profundă cu privire la faptul 
că, în pofida eforturilor depuse, încă au 
loc în mod regulat acte de violenţă 
împotriva femeilor, iar femeile sunt 
deseori ucise după ce au solicitat ajutorul 
autorităţilor în legătură cu acte de 
violenţă constante sau posibile; solicită, 
aşadar, identificarea şi urmărirea în 
justiţie a celor care nu acţionează pentru 
a proteja şi ajuta victimele; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omoruri din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; ia 
act de faptul că obiectivul de ocupare a 
forţei de muncă feminine pentru anul 
2023 în Turcia este de 35 %, în timp ce 
obiectivul prevăzut în Strategia UE 2020 
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vizează o rată de ocupare a femeilor de 
75 %; solicită Turciei să îşi 
îmbunătăţească obiectivul privind 
ocuparea forţei de muncă feminine, în 
acord cu strategia UE, şi să acţioneze 
susţinut în direcţia atingerii acestui 
obiectiv; invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omoruri din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
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fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate; încurajează guvernul să 
revizuiască Legea partidelor politice şi 
Legea alegerilor, pentru ca incluziunea 
femeilor să devină o prioritate pentru 
partidele politice;

Or. en

Amendamentul 211
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; regretă 
creşterea, în ultimii ani, a numărului de 
femei ucise în Turcia şi invită Ministerul 
Familiilor şi Politicilor Sociale să-şi 
continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omoruri din 
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căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

Or. en

Amendamentul 212
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să adopte o 
politică de toleranţă zero în ceea ce 
priveşte violenţa împotriva femeilor şi să-
şi intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omoruri din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
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femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 
administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

Or. en

Amendamentul 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omorurilor din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ participarea 
femeilor la piaţa muncii, care se menţine la 
un nivel scăzut, la activităţi politice şi 
ocuparea unor posturi de nivel înalt în 

15. salută Legea privind protecţia familiei 
şi prevenirea violenţei împotriva femeilor; 
adresează felicitări Planului naţional de 
acţiune pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor (2012-2015) şi 
subliniază necesitatea unei aplicări efective 
a acestui plan la nivel naţional; invită 
Ministerul Familiilor şi Politicilor Sociale 
să-şi continue eforturile depuse în vederea 
creşterii numărului şi a calităţii centrelor de 
adăpost pentru femeile şi minorii aflaţi în 
pericol; subliniază importanţa asigurării 
unor alternative concrete şi a unor 
perspective de susţinere prin mijloace 
proprii pentru femeile care au fost victime 
ale violenţei; îndeamnă Turcia să-şi 
intensifice în continuare eforturile 
preventive depuse la toate nivelurile în 
combaterea aşa-numitelor „omoruri din 
onoare”, a violenţei în familie şi a 
fenomenului căsătoriilor forţate şi al 
căsătoriei fetelor de la vârste fragede; 
invită Ministerul să promoveze în 
continuare în mod activ drepturile, 
educaţia şi participarea femeilor la piaţa 
muncii, care se menţine la un nivel scăzut, 
la activităţi politice şi ocuparea unor 
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administraţie şi în sectorul privat, 
prevăzând, dacă este necesar, cote 
rezervate;

posturi de nivel înalt în administraţie şi în 
sectorul privat, prevăzând, dacă este 
necesar, cote rezervate;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. îşi exprimă nemulţumirea faţă de 
prezentarea negativă a femeilor în mass-
media şi discursul, în general, dominat de 
bărbaţi; încurajează guvernul turc să 
promoveze în mod proactiv schimbarea 
stereotipurilor şi a modului în care sunt 
percepute rolurile sexelor în toate 
domeniile; subliniază importanţa 
integrării egalităţii de gen în procesul 
legislativ şi în aplicarea legilor;

Or. en

Amendamentul 215
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită 

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică sau religie;
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Turcia să adopte un plan de acţiune 
pentru a promova deplina egalitate de 
drepturi şi deplina acceptare a 
persoanelor LGBT;

Or. pl

Amendamentul 216
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită 
Turcia să adopte un plan de acţiune 
pentru a promova deplina egalitate de 
drepturi şi deplina acceptare a 
persoanelor LGBT;

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală;

Or. it

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
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bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT; 
subliniază urgenţa adoptării unei 
legislaţii cuprinzătoare privind 
combaterea discriminării şi a constituirii 
unui comitet pentru egalitate şi 
combaterea discriminării, care să 
protejeze persoanele împotriva 
discriminării pe criterii de sex, rasă, 
culoare, etnie sau origine socială, 
trăsături genetice, limbă, religie sau 
convingeri politice sau de orice altă 
natură, apartenenţă la o minoritate 
naţională, proprietate, naştere, handicap, 
vârstă, orientare sau identitate sexuală; 
invită Turcia să adopte un plan de acţiune 
pentru a promova deplina egalitate de 
drepturi şi deplina acceptare a 
persoanelor LGBT;

Or. en

Amendamentul 218
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; salută 
proiectul de lege privind combaterea 
discriminării, însă îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la neincluderea în 
legislaţie a discriminării pe motive de 
orientare sexuală; în acest sens, invită 
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Turcia să adopte un plan de acţiune pentru 
a promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

Or. en

Amendamentul 219
Charles Tannock

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT; 
aminteşte, în special, certificatul medical 
obligatoriu care îi stigmatizează pe 
bărbaţii homosexuali ce solicită scutirea 
de stagiul militar;

Or. en

Amendamentul 220
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
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şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT şi a 
celor nemusulmane;

Or. nl

Amendamentul 221
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, 
handicap, orientare sexuală sau identitate 
sexuală; invită Turcia să adopte un plan de 
acţiune pentru a combate homofobia şi a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

Or. en

Amendamentul 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 16. subliniază necesitatea adoptării de 
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urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova egalitatea de drepturi şi deplina 
acceptare a persoanelor LGBT;

Or. nl

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a promova 
deplina egalitate de drepturi şi deplina 
acceptare a persoanelor LGBT;

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, sex, 
vârstă, handicap, orientare sexuală sau 
identitate sexuală; invită Turcia să adopte 
un plan de acţiune pentru a promova 
deplina egalitate de drepturi şi deplina
acceptare a persoanelor LGBT;

Or. en

Amendamentul 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, orientare 
sexuală sau identitate sexuală; invită Turcia 
să adopte un plan de acţiune pentru a 
promova deplina egalitate de drepturi şi 
deplina acceptare a persoanelor LGBT;

16. subliniază necesitatea adoptării de 
urgenţă a unei legislaţii globale privind 
combaterea discriminării şi a înfiinţării 
unui consiliu de combatere a discriminării 
şi pentru egalitate, cu scopul de a oferi 
protecţie cetăţenilor împotriva discriminării 
bazate pe originea etnică, religie, sex, 
orientare sexuală sau identitate sexuală; 
invită Turcia să adopte un plan de acţiune 
pentru a promova deplina egalitate de 
drepturi şi deplina acceptare a persoanelor 
LGBT;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. constată dificultăţile tot mai mari în 
achiziţionarea de băuturi alcoolice; 
solicită autorităţilor publice să susţină în 
mod activ stilurile de viaţă seculare la 
nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 226
Jelko Kacin

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. constată dificultăţile tot mai mari în 
achiziţionarea de băuturi alcoolice; 
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solicită autorităţilor publice să susţină în 
mod activ stilurile de viaţă seculare la 
nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 227
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
atacurile frecvente asupra persoanelor 
transsexuale şi la absenţa protecţiei 
împotriva violenţei pentru persoanele 
LGBT; solicită autorităţilor turce să ia 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
incluziunea socială, integrarea pe piaţa 
muncii şi dreptul la o locuinţă pentru 
persoanele LGBT;

Or. en

Amendamentul 228
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. salută măsurile adoptate în direcţia 
includerii minorităţilor recunoscute în 
procesul de elaborare a unei noi 
constituţii; consideră că Turcia are nevoie 
să îşi îmbunătăţească în continuare 
poziţia privind protecţia minorităţilor; în 
acest sens, subliniază faptul că Turcia nu 
a ratificat nici Convenţia-cadru a 
Consiliului Europei privind protecţia 
minorităţilor naţionale, nici Carta 
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europeană a limbilor regionale sau 
minoritare; îşi exprimă îngrijorarea cu 
privire la lipsa unor informaţii fiabile 
privind comunitatea romă;

Or. en

Amendamentul 229
Bastiaan Belder

Propunerea de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. îndeamnă autorităţile turce să ia 
măsuri ferme şi eficiente pentru a 
combate manifestarea antisemitismului, 
devenind, prin urmare, un exemplu 
pentru regiune;

Or. en

Amendamentul 230
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. subliniază necesitatea unei legislaţii 
privind infracţiunile motivate de ură, care 
să includă sentinţe mai aspre pentru 
infracţiunile determinate de rasism, 
xenofobie, intoleranţa religioasă, precum 
şi de handicapurile mentale sau fizice, 
starea de sănătate, originea etnică, 
convingerile, vârsta, opiniile politice, 
orientarea sau identitatea sexuală ale 
victimei;

Or. en



PE504.402v01-00 18/134 AM\926945RO.doc

RO

Amendamentul 231
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta 
în ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului 
important de proprietăţi aparţinând 
Bisericii Romano-Catolice care rămân 
confiscate de stat; reaminteşte, cu toate 
acestea, necesitatea urgentă de a continua 
reformele esenţiale şi de substanţă din 
domeniul libertăţii de gândire, de 
conştiinţă şi de religie, în special 
permiţând comunităţilor religioase să 
obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, 
numirii şi succesiunii clerului, 
recunoscând locurile de cult Alevi şi 
respectând hotărârile pertinente ale 
CtEDO şi recomandările Comisiei de la 
Veneţia; invită Turcia să garanteze că 
Mănăstirea Sfântul Gabriel nu este 
privată de terenurile sale şi să urmărească 
protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia privind 
fundaţiile şi amendamentele la aceasta din 
2008 şi 2011 privind extinderea 
retrocedării drepturilor de proprietate ale 
comunităţilor nemusulmane continuă să fie 
puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 232
Ria Oomen-Ruijten
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Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale; 
remarcă faptul că, într-o cultură a 
toleranţei, este necesar să se acorde o 
atenţie deosebită minorităţilor şi atrage 
atenţia asupra recentelor atacuri de la 
Istanbul împotriva femeilor în vârstă de 
origine armeană; solicită autorităţilor 
turce să desfăşoare o anchetă riguroasă şi 
să îi aducă pe vinovaţi în faţa justiţiei;

Or. en

Amendamentul 233
Sari Essayah
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Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale; 
solicită protejarea poziţiei Patriarhiei 
Ecumenice a Constantinopolului; aşadar, 
solicită modificarea legislaţiei şi a 
aplicării sale în practică, astfel încât să 
nu fie necesar ca patriarhul, episcopii şi 
preoţii ortodocşi să fie cetăţeni turci, în 
special având în vedere faptul că 
patriarhul este conducătorul Bisericii 
Ortodoxe din întreaga lume şi solicită 
restituirea proprietăţilor confiscate de la 
Patriarhie, în special a bisericilor, precum 
şi menţinerea formării preoţilor şi 
autorizarea deschiderii seminarului de la 
Halki;

Or. en
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Amendamentul 234
Ismail Ertug

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale; 
regretă faptul că problema purtării 
vălului încă este nerezolvată în Turcia şi 
solicită guvernului să adopte măsuri 
legislative care să prevină discriminarea 
împotriva femeilor şi să abordeze 
polarizarea problemei purtării vălului la 
nivelul societăţii, pentru a asigura dreptul 
femeilor la libera alegere;

Or. en
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Amendamentul 235
Alf Svensson

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale; 
solicită purtarea unui dialog între 
guvernul turc şi Patriarhia Ecumenică a 
Constantinopolului, cu scopul de a le 
garanta creştinilor dreptul de a se ruga şi 
a se închina în Catedrala Sfânta Sofia din 
Istanbul;

Or. en
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Amendamentul 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale; 
salută iniţiativele de redeschidere a şcolii 
greceşti din Büyükada, drept centru 
cultural internaţional, şi solicită 
guvernului turc redeschiderea 
seminarului din Halki; 

Or. en

Amendamentul 237
Tunne Kelam
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Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; solicită Turciei să 
elimine referirea la religie de pe cărţile 
naţionale de identitate, pentru a reduce 
hărţuirea administrativă a membrilor 
comunităţilor nemusulmane; invită Turcia 
să garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel 
nu este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

Or. en

Amendamentul 238
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat;
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; subliniază 
necesitatea soluţionării de urgenţă a 
problemei numărului important de 
proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice şi a restituirii activelor 
sechestrate în mod nelegitim, care rămân 
confiscate de stat; reaminteşte, cu toate 
acestea, necesitatea urgentă de a continua 
reformele esenţiale şi de substanţă din 
domeniul libertăţii de gândire, de conştiinţă 
şi de religie, în special permiţând 
comunităţilor religioase să obţină 
personalitate juridică, eliminând toate 
restricţiile împotriva formării, numirii şi 
succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

Or. pl

Amendamentul 239
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 

17. salută faptul că legislaţia de modificare 
a legii din 2008 privind fundaţiile şi 
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extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
garanteze că Mănăstirea Sfântul Gabriel nu 
este privată de terenurile sale şi să 
urmărească protecţia integrităţii sale;

extinderea retrocedării drepturilor de 
proprietate ale comunităţilor nemusulmane 
continuă să fie pusă în aplicare; solicită 
autorităţilor de resort să acorde asistenţă 
comunităţii siriace în vederea clarificării 
dificultăţilor cu care se confruntă aceasta în 
ceea ce priveşte bunurile imobiliare şi 
înregistrarea în cadastru; solicită să se 
soluţioneze problema numărului important 
de proprietăţi aparţinând Bisericii Romano-
Catolice care rămân confiscate de stat; 
reaminteşte, cu toate acestea, necesitatea 
urgentă de a continua reformele esenţiale şi 
de substanţă din domeniul libertăţii de 
gândire, de conştiinţă şi de religie, în 
special permiţând comunităţilor religioase 
să obţină personalitate juridică, eliminând 
toate restricţiile împotriva formării, numirii 
şi succesiunii clerului, recunoscând locurile 
de cult Alevi şi respectând hotărârile 
pertinente ale CtEDO şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia; invită Turcia să 
recunoască integral drepturile 
minorităţilor şi să garanteze că Mănăstirea 
Sfântul Gabriel nu este privată de 
terenurile sale şi să urmărească protecţia 
integrităţii sale;

Or. en

Amendamentul 240
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. reaminteşte că educaţia joacă un rol 
esenţial în procesul de edificare a unei 
societăţi incluzive şi diverse, întemeiată pe 
respectul pentru comunităţile şi 
minorităţile religioase; îndeamnă 
Guvernul Turciei să acorde o atenţie 
specială materialelor didactice din 
instituţiile de învăţământ, care ar trebui 
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să reflecte pluralitatea etnică şi de 
credinţă, precum şi cea a convingerilor 
din societatea turcă, să elimine 
discriminarea şi prejudecăţile şi să 
promoveze deplina acceptare a tuturor 
comunităţilor şi minorităţilor religioase şi 
subliniază necesitatea unor materiale 
didactice imparţiale; 

Or. en

Amendamentul 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. susţine cu tărie negocierile purtate în 
prezent în vederea soluţionării paşnice a 
problemei kurde şi solicită tuturor 
partidelor politice din Turcia să susţină 
acest proces şi să îşi împartă 
responsabilitatea pentru succesul său; îşi 
exprimă convingerea că succesul unui 
astfel de dialog va avea un impact pozitiv 
în Orientul Mijlociu şi va deschide noi 
oportunităţi de rezolvare a conflictelor 
regionale; 

Or. en

Amendamentul 242
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. salută măsurile concrete adoptate de 
instituţiile turce pentru asigurarea 
libertăţii credinţei şi creşterea siguranţei 
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slujbelor religioase; subliniază necesitatea 
continuării reformelor în domeniul 
libertăţii de gândire, de conştiinţă şi 
religioase; consideră că comunităţile 
religioase ar trebui să poată obţine 
personalitate juridică, în vederea 
eliminării restricţiilor existente; 
reaminteşte necesitatea respectării 
hotărârilor relevante ale CEDO şi a 
recomandărilor Comisiei de la Veneţia;

Or. en

Amendamentul 243
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. în scopul garantării integrale a 
libertăţii religioase, solicită includerea
următoarelor puncte în noua constituţie: 
eliminarea obligaţiei de a menţiona 
afilierea religioasă pe cărţile de identitate 
naţionale; eliminarea obligativităţii orelor 
de educaţie religioasă; desfiinţarea sau 
modificarea componenţei Direcţiei 
generale pentru afaceri religioase, în 
vederea reprezentării şi a altor grupări 
religioase, precum gruparea Alevi, care 
nu face parte din islamismul sunit;

Or. en

Amendamentul 244
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. încurajează guvernul să acorde 
prioritate egalităţii de gen în eforturile 
sale de reformă prin combaterea sărăciei 
în rândurile femeilor şi intensificarea 
incluziunii sociale şi a participării pe 
piaţa muncii a femeilor; salută eforturile 
guvernului având ca obiectiv 
intensificarea şcolarizării fetelor, eforturi 
care au condus la eliminarea aproape în 
întregime a disparităţii de gen în 
învăţământul primar şi invită guvernul să 
ia toate măsurile necesare pentru a 
diminua disparitatea de gen şi în 
învăţământul secundar; invită partidele 
politice să consolideze în continuare 
angajamentul activ şi participarea 
femeilor în politică;

Or. en

Amendamentul 245
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. remarcă faptul că progresele 
înregistrate în ceea ce priveşte extinderea 
drepturilor minorităţii Alevi sunt deosebit 
de lente; îşi exprimă îngrijorarea 
profundă cu privire la discursul social 
preponderent discriminatoriu împotriva 
grupării Alevi, exploatat şi întărit prin 
referirile repetate ale prim-ministrului 
Erdogan la convingerile Alevi ale 
principalului lider al opoziţiei şi al CHP, 
Kilicdaroglu, cu intenţia clară de a-l 
discredita pe acesta în ochii credincioşilor 
votanţi suniţi;

Or. en
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Amendamentul 246
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi 
să faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea 
de exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor 
de origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu 
privire la marele număr de procese 
deschise împotriva unor scriitori şi ziarişti 
care abordează chestiunea kurdă, la 
arestarea mai multor politicieni, primari şi 
consilieri municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; salută 
actualele negocieri informale dintre 
liderul PKK aflat în închisoare şi
guvernul turc, ce au drept scop 
soluţionarea ameninţării teroriste prin 
mijloace politice; subliniază faptul că al 
treilea pachet de reforme vizând sistemul 
judiciar a adus modificări încurajatoare 
legislaţiei privind combaterea 
terorismului, în vederea soluţionării 
numărului mare de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK;
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cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 247
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi 
să faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 

18. condamnă continuarea atacurilor 
teroriste organizate de PKK şi susţine 
răspunsul moderat al autorităţilor turce;
salută şi încurajează continuarea 
eforturilor Turciei de a găsi o soluţie 
politică la problema kurdă; adresează 
tuturor forţelor politice de a se alia în 
eforturile vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;
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legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 248
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; consideră că 
un dialog politic autentic şi sincer este 
necesar pentru facilitarea soluţionării pe 
cale politică a problemei kurde în Turcia;
condamnă recentele evenimente de la 
Paris, unde au fost ucişi trei activişti kurzi 
şi speră că aceste evenimente nu vor 
submina dialogul actual dintre guvernul 
turc şi reprezentanţii kurzi; solicită tuturor 
forţelor politice să asigure o platformă 
politică adecvată şi să poarte dezbateri într-
un climat constructiv pe marginea 
problemei kurde, precum şi să faciliteze o 
reală deschidere faţă de revendicările 
referitoare la drepturi fundamentale în 
cadrul procesului constituţional, care să 
reflecte pluralismul în Turcia şi în care să 
fie recunoscuţi pe deplin toţi cetăţenii şi 
toate drepturile acestora; adresează tuturor 
forţelor politice de a se alia în eforturile
vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
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mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită 
această ţară să depună noi eforturi în 
vederea soluţionării pe cale politică a 
problemei kurde; solicită tuturor forţelor 
politice să asigure o platformă politică 
adecvată şi să poarte dezbateri într-un 
climat constructiv pe marginea problemei 
kurde, precum şi să faciliteze o reală 
deschidere faţă de revendicările referitoare 
la drepturi fundamentale în cadrul 
procesului constituţional; adresează tuturor
forţelor politice de a se alia în eforturile 
vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 

18. invită Turcia să depună noi eforturi în 
vederea soluţionării pe cale politică a 
problemei kurde; solicită tuturor forţelor 
politice să asigure o platformă politică 
adecvată şi să poarte dezbateri într-un 
climat constructiv pe marginea problemei 
kurde, precum şi să faciliteze o reală 
deschidere faţă de revendicările referitoare 
la drepturi fundamentale în cadrul 
procesului constituţional; adresează tuturor 
forţelor politice de a se alia în eforturile 
vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
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viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; salută 
noua legislaţie ce prevede posibilitatea 
utilizării limbii materne în instanţă; în 
acest context, consideră că dreptul la 
educaţie în limba maternă şi dreptul de a 
folosi limba kurdă în relaţia cu 
administraţia locală sunt esenţiale; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită 
această ţară să depună noi eforturi în 
vederea soluţionării pe cale politică a 
problemei kurde; solicită tuturor forţelor 
politice să asigure o platformă politică 
adecvată şi să poarte dezbateri într-un 
climat constructiv pe marginea problemei 
kurde, precum şi să faciliteze o reală 
deschidere faţă de revendicările referitoare 

18. invită Turcia să depună noi eforturi în 
vederea soluţionării pe cale politică a 
problemei kurde; solicită tuturor forţelor 
politice să asigure o platformă politică 
adecvată şi să poarte dezbateri într-un 
climat constructiv pe marginea problemei 
kurde, precum şi să faciliteze o reală 
deschidere faţă de revendicările referitoare 
la drepturi fundamentale în cadrul 
procesului constituţional; adresează tuturor 
forţelor politice de a se alia în eforturile 
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la drepturi fundamentale în cadrul 
procesului constituţional; adresează tuturor 
forţelor politice de a se alia în eforturile 
vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 251
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; salută şi sprijină pe deplin, în acest 
sens, discuţiile actuale dintre autorităţile 
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poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

turce şi Abdullah Öcalan, liderul PKK 
aflat în închisoare, şi apreciază sprijinul 
acordat de partide şi de societatea civilă 
acestei iniţiative; solicită tuturor forţelor 
politice să asigure o platformă politică 
adecvată şi să poarte dezbateri într-un 
climat constructiv pe marginea problemei 
kurde, precum şi să faciliteze o reală 
deschidere faţă de revendicările referitoare 
la drepturi fundamentale în cadrul 
procesului constituţional; adresează tuturor 
forţelor politice de a se alia în eforturile 
vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 252
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 18
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi sincere în 
vederea soluţionării pe cale politică a 
problemei kurde; solicită tuturor forţelor 
politice să asigure o platformă politică 
adecvată şi să poarte dezbateri într-un 
climat constructiv pe marginea problemei 
kurde, precum şi să faciliteze o reală 
deschidere faţă de revendicările referitoare 
la drepturi fundamentale în cadrul 
procesului constituţional; adresează tuturor 
forţelor politice de a se alia în eforturile 
vizând îndeplinirea obiectivului 
consolidării dialogului politic şi al unui 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; salută 
intrarea în vigoare, la 31 ianuarie 2013, a 
dreptului la apărare în instanţele turce în 
alte limbi decât limba turcă; reaminteşte 
că o soluţie politică poate fi edificată 
numai pe baza unei dezbateri cu adevărat 
democratice privind chestiunea kurdă şi îşi 
exprimă preocuparea cu privire la marele 
număr de procese deschise împotriva unor 
scriitori şi ziarişti care abordează 
chestiunea kurdă, la arestarea mai multor 
politicieni, primari şi consilieri municipali, 
sindicalişti, avocaţi şi protestatari kurzi, 
precum şi a unor militanţi pentru drepturile 
omului, în legătură cu procesul KCK; 
subliniază importanţa promovării unor 
discuţii cu privire la chestiunea kurdă în 
cadrul instituţiilor democratice, în special 
în cadrul MANT;

Or. en



PE504.402v01-00 38/134 AM\926945RO.doc

RO

Amendamentul 253
Ismail Ertug

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; în acest sens, salută intrarea în 
vigoare a dreptului la apărare în 
instanţele turce, în orice altă limbă decât 
turca; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
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instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 254
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 

18. constată că Turcia a continuat să dea 
dovadă de rezistenţă împotriva atacurilor 
teroriste organizate de PKK; invită această 
ţară să depună noi eforturi în vederea 
soluţionării pe cale politică a problemei 
kurde; solicită tuturor forţelor politice să 
asigure o platformă politică adecvată şi să 
poarte dezbateri într-un climat constructiv 
pe marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; adresează tuturor forţelor 
politice de a se alia în eforturile vizând 
îndeplinirea obiectivului consolidării 
dialogului politic şi al unui proces de 
consolidare a incluziunii şi participării 
cetăţenilor de origine kurdă la viaţa 
politică, culturală şi socioeconomică, 
pentru a garanta drepturile la libertatea de 
exprimare, asociere şi întrunire şi a 
promova integrarea paşnică a cetăţenilor de 
origine kurdă în societatea turcă; 
reaminteşte că o soluţie politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri cu 
adevărat democratice privind chestiunea 
kurdă şi îşi exprimă preocuparea cu privire 
la marele număr de procese deschise 
împotriva unor scriitori şi ziarişti care 
abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari şi consilieri 
municipali, sindicalişti, avocaţi şi 
protestatari kurzi, precum şi a unor 
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militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; subliniază 
importanţa promovării unor discuţii cu 
privire la chestiunea kurdă în cadrul 
instituţiilor democratice, în special în 
cadrul MANT;

militanţi pentru drepturile omului, în 
legătură cu procesul KCK; solicită ca 
autorităţile franceze şi turce competente 
să investigheze asasinarea celor trei 
activişti kurzi, care a avut loc la Paris la 
data de 9 ianuarie; subliniază importanţa 
promovării unor discuţii cu privire la 
chestiunea kurdă în cadrul instituţiilor 
democratice, în special în cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. îşi reiterează aşteptările privind 
punerea în aplicare a declaraţiei recente a 
guvernului turc referitoare la 
redeschiderea unei şcoli pentru 
minoritatea greacă pe insula Gökçeada 
(Imbros), care reprezintă un pas pozitiv în 
direcţia conservării caracterului 
bicultural al insulelor turceşti Gökçeada 
(Imbros) şi Bozcaada (Tenedos), în 
conformitate cu Rezoluţia nr. 1625 (2008) 
a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei; remarcă, cu toate acestea, 
necesitatea unor măsuri suplimentare în 
vederea abordării problemelor cu care se 
confruntă membrii minorităţii greceşti, în 
special cu privire la drepturile de 
proprietate;

Or. en

Amendamentul 256
Adrian Severin
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. invită Turcia să îşi continue 
eforturile în vederea soluţionării pe cale 
politică a problemei kurde; solicită 
tuturor forţelor politice să asigure o 
platformă politică adecvată şi să poarte 
dezbateri într-un climat constructiv pe 
marginea problemei kurde, precum şi să 
faciliteze o reală deschidere faţă de 
revendicările referitoare la drepturi 
fundamentale în cadrul procesului 
constituţional; reaminteşte faptul că o 
soluţie politică se poate baza doar pe o 
dezbatere cu adevărat democratică asupra 
problemei kurde; subliniază importanţa 
promovării unor discuţii cu privire la 
problema kurdă în cadrul instituţiilor 
democratice, în special în cadrul MANT;

Or. en

Amendamentul 257
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. condamnă cu fermitate atacul 
terorist asupra ambasadei SUA de la 
Ankara din 1 februarie 2013 şi prezintă 
condoleanţe familiei cetăţeanului turc 
decedat; reaminteşte faptul că, deşi ar 
trebui luate măsuri suplimentare pentru 
combaterea acţiunilor teroriste, în vederea 
asigurării securităţii statului şi a 
populaţiei sale, acestea nu ar trebui să fie 
în detrimentul drepturilor omului şi ale 
cetăţenilor;

Or. en
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Amendamentul 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. condamnă cu fermitate asasinarea la 
Paris, la 9 ianuarie 2013, a trei activiste 
kurde; solicită autorităţilor franceze să 
facă tot posibilul pentru a se asigura că 
făptaşii şi cei care au comandat aceste 
asasinate sunt aduşi rapid în faţa justiţiei 
şi condamnaţi;

Or. fr

Amendamentul 259
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. adresează tuturor forţelor politice 
îndemnul de a se alia în eforturile vizând 
consolidarea dialogului politic şi un 
proces de consolidare a incluziunii şi 
participării cetăţenilor de origine kurdă la 
viaţa politică, culturală şi 
socioeconomică, pentru a garanta 
drepturile la libertatea de exprimare, 
asociere şi întrunire şi a promova 
integrarea paşnică a cetăţenilor de origine 
kurdă în societatea turcă;

Or. en

Amendamentul 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. salută dialogul politic direct cu 
Abdullah Öcalan, recent iniţiat de către 
guvernul turc; consideră că s-a deschis o 
perspectivă de negociere care ar putea 
conduce la un acord istoric de soluţionare 
a conflictului kurd într-o manieră paşnică 
şi democratică; prin urmare, încurajează 
părţile să transforme cât mai curând 
discuţiile în negocieri structurate; 
subliniază importanţa sprijinului ferm şi 
pozitiv pe care statele membre ale UE ar 
trebui să îl acorde acestui proces, precum 
şi rolul constructiv pe care trebuie să îl 
joace partidele politice, mass-media şi 
societatea civilă din Turcia, pentru ca 
procesul de pace să fie un succes; 
subliniază, de asemenea, importanţa 
procesului de reformă constituţională, 
pentru o soluţionare de durată a 
problemei kurde;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. solicită autorităţilor turce să se 
asigure că circumstanţele masacrului de 
la Uludere/Sirnak din 28 decembrie 2011, 
în care şi-au pierdut viaţa 34 de civili 
nevinovaţi, ca urmare a bombardărilor în 
masă, sunt complet clarificate şi că sunt 
relansate investigaţiile, astfel încât cei 
responsabili să fie aduşi în faţa justiţiei;
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Or. fr

Amendamentul 262
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută pachetul de stimulente prin care 
se urmăreşte creşterea investiţiilor şi 
intensificarea dezvoltării economice din 
regiunile cel mai puţin dezvoltate ale 
Turciei, inclusiv sud-estul, precum şi 
continuarea proiectului Anatoliei de Sud-
Est;

19. salută pachetul de stimulente prin care 
se urmăreşte creşterea investiţiilor şi 
intensificarea dezvoltării economice din 
regiunile cel mai puţin dezvoltate ale 
Turciei, inclusiv sud-estul, precum şi 
continuarea proiectului Anatoliei de Sud-
Est; consideră că astfel de investiţii vor 
stimula investitorii privaţi să îşi dezvolte 
capitalul social şi să transforme regiunile 
subdezvoltate în posibile centre de 
producţie; sugerează completarea 
pachetului de stimulente cu investiţii în 
securitate, infrastructură şi alternative de 
transport în regiunile vizate;

Or. en

Amendamentul 263
Renate Sommer

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută pachetul de stimulente prin care 
se urmăreşte creşterea investiţiilor şi 
intensificarea dezvoltării economice din 
regiunile cel mai puţin dezvoltate ale 
Turciei, inclusiv sud-estul, precum şi 
continuarea proiectului Anatoliei de Sud-
Est;

19. salută pachetul de stimulente prin care 
se urmăreşte creşterea investiţiilor şi 
intensificarea dezvoltării economice din 
regiunile cel mai puţin dezvoltate ale 
Turciei, inclusiv sud-estul, precum şi 
continuarea proiectului Anatoliei de Sud-
Est; cu toate acestea, ia act de decizia celei 
mai înalte instanţe din Turcia de a 
suspenda construcţia barajului Ilisu; 
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solicită guvernului turc să accepte 
hotărârea şi să pună capăt activităţilor la 
baraj;

Or. de

Amendamentul 264
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută pachetul de stimulente prin care se 
urmăreşte creşterea investiţiilor şi 
intensificarea dezvoltării economice din 
regiunile cel mai puţin dezvoltate ale Turciei, 
inclusiv sud-estul, precum şi continuarea 
proiectului Anatoliei de Sud-Est;

19. salută pachetul de stimulente prin care 
se urmăreşte creşterea investiţiilor şi 
intensificarea dezvoltării economice din 
regiunile cel mai puţin dezvoltate ale 
Turciei, inclusiv sud-estul, precum şi 
continuarea proiectului Anatoliei de Sud-
Est; solicită guvernului turc să nu ignore 
decizia Consiliului Statului Turc, de 
suspendare a construcţiei barajului Ilisu, 
întrucât continuarea proiectului ar putea 
încălca anumite reglementări privind 
mediul înconjurător şi drepturile omului; 

Or. en

Amendamentul 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. salută verdictul Înaltei Curţi 
Administrative (Danistay) privind 
anularea autorizaţiei de construcţie a 
barajului Ilisu, pe baza studiilor de impact 
asupra mediului şi a legislaţiei aplicabile; 
invită guvernul turc să acorde prioritate 
proiectelor mai mici durabile din punct de 
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vedere ecologic şi social pentru a 
conserva acest patrimoniu arheologic şi 
de mediu; solicită instituţiilor UE şi 
statelor membre ale UE să valorifice 
integral toate instrumentele UE de 
negociere pentru capitolul „Mediu” (27) 
şi politica de extindere pentru ţările 
candidate, în această privinţă;

Or. en

Amendamentul 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. solicită Turciei şi Comisiei să ia în 
considerare Regulamentul (CE) 
nr. 1007/2009 privind comerţul cu 
produse derivate din focă în cadrul 
negocierilor privind capitolul „Mediu” 
(27), iniţiate în decembrie 2009, prin care 
se interzice comercializarea produselor 
derivate din focă; îndeamnă guvernul turc 
să îşi alinieze politica la Regulamentul 
UE prin care se interzice comercializarea 
tuturor produselor provenite din 
vânătoarea de foci cu scop comercial şi, 
în acest sens, să contribuie în mod 
semnificativ la încetarea celor mai mari 
vânători de mamifere marine din lume, în 
scopuri comerciale;

Or. en

Amendamentul 267
Jelko Kacin

Propunere de rezoluţie
Punctul 20
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. reiterează necesitatea de a consolida 
coeziunea regiunilor turce, precum şi a 
mediului rural cu cel urban, pentru a oferi 
şanse populaţiei în general şi a promova 
incluziunea economică şi socială; 
evidenţiază rolul deosebit al educaţiei şi 
necesitatea eliminării marilor disparităţi 
regionale care persistă în ceea ce priveşte 
calitatea educaţiei şi procentul înscrierilor; 
solicită să se întreprindă acţiuni de natură 
să favorizeze deschiderea capitolului 22, 
referitor la politica regională;

20. reiterează necesitatea de a consolida 
coeziunea regiunilor turce, precum şi a 
mediului rural cu cel urban, pentru a oferi 
şanse populaţiei în general şi a promova 
incluziunea economică şi socială; 
evidenţiază rolul deosebit al educaţiei şi 
necesitatea eliminării marilor disparităţi 
regionale care persistă în ceea ce priveşte 
calitatea educaţiei şi procentul înscrierilor; 
solicită să se întreprindă acţiuni cu privire 
la deschiderea capitolului 22, referitor la 
politica regională şi speră că viitoarea 
vizită a preşedintelui Hollande în Turcia 
va asigura ocazia unor progrese în acest 
sens;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. reiterează necesitatea de a consolida 
coeziunea regiunilor turce, precum şi a 
mediului rural cu cel urban, pentru a oferi 
şanse populaţiei în general şi a promova 
incluziunea economică şi socială; 
evidenţiază rolul deosebit al educaţiei şi 
necesitatea eliminării marilor disparităţi 
regionale care persistă în ceea ce priveşte 
calitatea educaţiei şi procentul înscrierilor; 
solicită să se întreprindă acţiuni de natură 
să favorizeze deschiderea capitolului 22, 
referitor la politica regională;

20. reiterează necesitatea de a consolida 
coeziunea regiunilor turce, precum şi a 
mediului rural cu cel urban, pentru a oferi 
şanse populaţiei în general şi a promova 
incluziunea economică şi socială; 
evidenţiază rolul deosebit al educaţiei şi 
necesitatea eliminării marilor disparităţi 
regionale care persistă în ceea ce priveşte 
calitatea educaţiei şi procentul înscrierilor; 
solicită să se întreprindă acţiuni cu privire 
la deschiderea capitolului 22, referitor la 
politica regională şi speră că viitoarea 
vizită a preşedintelui Hollande în Turcia 
va asigura ocazia unor progrese în acest 
sens;

Or. en
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Amendamentul 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. reiterează necesitatea de a consolida 
coeziunea regiunilor turce, precum şi a 
mediului rural cu cel urban, pentru a oferi 
şanse populaţiei în general şi a promova 
incluziunea economică şi socială; 
evidenţiază rolul deosebit al educaţiei şi 
necesitatea eliminării marilor disparităţi 
regionale care persistă în ceea ce priveşte 
calitatea educaţiei şi procentul înscrierilor; 
solicită să se întreprindă acţiuni de natură 
să favorizeze deschiderea capitolului 22, 
referitor la politica regională;

20. reiterează necesitatea de a consolida 
coeziunea regiunilor turce, precum şi a 
mediului rural cu cel urban, pentru a oferi 
şanse populaţiei în general şi a promova 
incluziunea economică şi socială; 
evidenţiază rolul deosebit al educaţiei şi 
necesitatea eliminării marilor disparităţi 
regionale care persistă în ceea ce priveşte 
calitatea educaţiei şi procentul înscrierilor; 
solicită să se întreprindă acţiuni de natură 
să favorizeze deschiderea capitolului 22, 
referitor la politica regională; invită 
Comisia să prezinte o evaluare de impact 
a aderării Turciei la UE în ceea ce 
priveşte domeniul politicilor structurale;

Or. en

Amendamentul 270
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; 
subliniază faptul că munca infantilă, în 
special muncile agricole sezoniere, ar 
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strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

trebui eradicată prin depistarea şi 
modificarea lacunelor din sistemul 
juridic, prin adoptarea mecanismelor 
necesare pentru punere în aplicare şi 
monitorizare, prin întreprinderea de 
acţiuni care să implice proprietarii de 
terenuri ce angajează lucrători sezonieri, 
părinţii, sectorul privat ce achiziţionează 
produsul, precum şi prin prioritizarea 
soluţionării problemei şomajului în 
regiunile din care provin lucrătorii 
sezonieri; salută înfiinţarea funcţiei de 
Ombudsman pentru drepturile copiilor şi 
adoptarea primei strategii turce privind 
drepturile copiilor; îşi exprimă îngrijorarea 
în legătură cu scăderea numărului de 
tribunale pentru minori aflate în activitate 
şi îndeamnă Turcia să asigure existenţa 
unor opţiuni la detenţia minorilor; readuce 
în atenţie importanţa unor mecanisme 
independente de monitorizare şi protecţie 
pentru apărarea drepturilor şi evitarea 
abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor şi al muncii 
infantile, înregistrat îndeosebi în zonele 
rurale; subliniază necesitatea unei strategii 
globale de combatere a sărăciei din 
rândurile copiilor şi a încadrării copiilor în 
muncă şi de promovare a accesului la 
educaţie în măsură egală pentru băieţi şi 
fete; salută înfiinţarea funcţiei de 
Ombudsman pentru drepturile copiilor şi 
adoptarea primei strategii turce privind 
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scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

drepturile copiilor; îşi exprimă îngrijorarea 
în legătură cu scăderea numărului de 
tribunale pentru minori aflate în activitate 
şi îndeamnă Turcia să asigure existenţa 
unor opţiuni la detenţia minorilor; readuce 
în atenţie importanţa unor mecanisme 
independente de monitorizare şi protecţie 
pentru apărarea drepturilor şi evitarea 
abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 272
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; solicită îmbunătăţirea 
semnificativă a condiţiilor din centrele de 
detenţie pentru minori; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

Or. en
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Amendamentul 273
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; solicită îmbunătăţirea 
semnificativă a condiţiilor din centrele de 
detenţie pentru minori; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 274
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
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şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; solicită îmbunătăţirea 
semnificativă a condiţiilor din centrele de 
detenţie pentru minori; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 275
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie; salută 
înfiinţarea funcţiei de Ombudsman pentru 
drepturile copiilor şi adoptarea primei 
strategii turce privind drepturile copiilor; 
îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
scăderea numărului de tribunale pentru 
minori aflate în activitate şi îndeamnă 
Turcia să asigure existenţa unor opţiuni la 
detenţia minorilor; readuce în atenţie 
importanţa unor mecanisme independente 
de monitorizare şi protecţie pentru apărarea 
drepturilor şi evitarea abuzurilor;

21. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu 
nivelul disproporţionat de ridicat al ratei 
sărăciei din rândurile copiilor, înregistrat 
îndeosebi în zonele rurale; subliniază 
necesitatea unei strategii globale de 
combatere a sărăciei din rândurile copiilor 
şi a încadrării copiilor în muncă şi de 
promovare a accesului la educaţie, precum 
şi necesitatea creşterii semnificative a 
capacităţilor administrative în acest sens; 
salută înfiinţarea funcţiei de Ombudsman 
pentru drepturile copiilor şi adoptarea 
primei strategii turce privind drepturile 
copiilor; îşi exprimă îngrijorarea în 
legătură cu scăderea numărului de tribunale 
pentru minori aflate în activitate şi 
îndeamnă Turcia să asigure existenţa unor 
opţiuni la detenţia minorilor; readuce în 
atenţie importanţa unor mecanisme 
independente de monitorizare şi protecţie 
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pentru apărarea drepturilor şi evitarea 
abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 276
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. salută şi se aşteaptă la punerea 
rapidă în aplicare a declaraţiei guvernului 
turc referitoare la redeschiderea unei 
şcoli pentru minoritatea greacă pe insula 
Gökçeada (Imbros), care reprezintă un 
pas pozitiv în direcţia conservării 
caracterului bicultural al insulelor 
turceşti Gökçeada (Imbros) şi Bozcaada 
(Tenedos), în conformitate cu Rezoluţia 
nr. 1625 (2008) a Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei; remarcă, cu toate 
acestea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare în vederea abordării 
problemelor cu care se confruntă membrii 
minorităţii greceşti, în special cu privire la 
drepturile de proprietate;

Or. en

Amendamentul 277
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. salută îmbunătăţirea mediului global 
de afaceri din Turcia, în special prin 
intrarea în vigoare a noului Cod 
comercial şi prin sprijinul constant 
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acordat de Organizaţia pentru dezvoltarea 
IMM-urilor (KOSGEB) întreprinderilor 
mici şi mijlocii; solicită dezvoltarea 
parteneriatului dintre întreprinderile 
turce şi cele din UE;

Or. en

Amendamentul 278
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. reaminteşte Turciei faptul că zeci de 
mii de cetăţeni şi rezidenţi ai UE care au 
fost victime ale fraudelor comise de aşa-
numitele „Fonduri verzi” încă aşteaptă să 
li se facă dreptate şi solicită autorităţilor 
să ia toate măsurile necesare în vederea 
accelerării procesului;

Or. en

Amendamentul 279
Charles Tannock

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
atacurile recente şi la asasinatele asupra 
cetăţenilor turci de origine armeană, 
precum cele din Samatya; solicită 
autorităţilor turce să îşi continue 
eforturile de soluţionare a preocupărilor 
minorităţilor nemusulmane din Turcia în 
ceea ce priveşte securitatea; aşteaptă cu 
interes urmarea procesului judiciar 
corespunzător în cazul apelului formulat 
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de procuror pentru revocarea deciziei 
instanţei din ianuarie 2012 asupra cazului 
asasinatului lui Hrant Dink, parţial pe 
baza argumentului că asasinatul a fost 
comis de o organizaţie; 

Or. en

Amendamentul 280
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. subliniază necesitatea abordării 
drepturilor copiilor în noua constituţie şi 
a includerii de dispoziţii care să asigure 
respect pentru drepturile copiilor la 
protecţie, la condiţii mai bune de trai şi la 
prevenirea discriminării; subliniază 
necesitatea ca Turcia să îşi 
îmbunătăţească în continuare nivelul de 
respectare a dispoziţiilor Declaraţiei ONU 
a Drepturilor Copiilor;

Or. en

Amendamentul 281
Graham Watson

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Edificarea unor relaţii de bună vecinătate Cooperarea regională

Or. en
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Amendamentul 282
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la 
reuniunile şi contactele cu Preşedinţia 
cipriotă a Consiliului Uniunii Europene şi 
apreciază că Turcia a ratat o şansă 
importantă de iniţiere a unui proces de 
asumare a unor angajamente şi de 
normalizare a relaţiilor cu Ciprul; 
reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi 
solidarităţii reciproce a tuturor statelor 
sale membre, precum şi pe respectarea 
cadrului instituţional;

eliminat

Or. en

Amendamentul 283
Renate Sommer

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează 
pe principiile cooperării sincere şi 
solidarităţii reciproce a tuturor statelor sale 
membre, precum şi pe respectarea 
cadrului instituţional;

22. critică în mod ferm decizia Turciei de 
a sista participarea la reuniunile şi 
contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că, în acest mod, Turcia a subminat un 
pilon fundamental al cadrului 
instituţional de negociere, care se bazează 
pe principiile cooperării semnificative şi 
solidarităţii reciproce a tuturor statelor sale 
membre; consideră profund regretabil 
faptul că Turcia a ratat o şansă 
importantă de iniţiere a unui proces de 
asumare a unor angajamente mai strânse 
şi de normalizare a relaţiilor cu Ciprul;
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Or. de

Amendamentul 284
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a 
relaţiilor cu Ciprul; reaminteşte că UE se 
bazează pe principiile cooperării sincere 
şi solidarităţii reciproce a tuturor statelor 
sale membre, precum şi pe respectarea 
cadrului instituţional;

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene; de asemenea, 
consideră profund regretabil faptul că UE 
nu a luat nicio măsură ca urmare a acestei 
atitudini; observă că, astfel, Turcia a 
demonstrat că nu doreşte să adere la UE şi 
că nu va putea face niciodată acest lucru; 
consideră că negocierile de aderare cu 
Turcia ar trebui să înceteze imediat;

Or. nl

Amendamentul 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la 
reuniunile şi contactele cu Preşedinţia 
cipriotă a Consiliului Uniunii Europene şi 
apreciază că Turcia a ratat o şansă 
importantă de iniţiere a unui proces de 
asumare a unor angajamente şi de 
normalizare a relaţiilor cu Ciprul; 
reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi 
solidarităţii reciproce a tuturor statelor 

22. regretă faptul că problema Ciprului 
nu a beneficiat de o soluţionare globală 
înainte ca Ciprul să preia Preşedinţia UE, 
ceea ce i-ar fi permis noului stat partener 
să preia Preşedinţia UE; reaminteşte că 
Turcia şi-a exprimat deja disponibilitatea 
de a stabili relaţii cu noul stat partener 
care ar rezulta în urma procesului de 
soluţionare globală în Cipru prin 
intermediul ONU; subliniază faptul că 
toate părţile implicate ar trebui să ia, 
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sale membre, precum şi pe respectarea 
cadrului instituţional;

simultan, măsuri în direcţia normalizării 
relaţiilor şi că fiecare măsură adoptată în 
acest sens ar trebui să contribuie la 
bunăstarea tuturor părţilor;

Or. en

Amendamentul 286
Graham Watson

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la 
reuniunile şi contactele cu Preşedinţia 
cipriotă a Consiliului Uniunii Europene şi 
apreciază că Turcia a ratat o şansă 
importantă de iniţiere a unui proces de 
asumare a unor angajamente şi de 
normalizare a relaţiilor cu Ciprul; 
reaminteşte că UE se bazează pe principiile 
cooperării sincere şi solidarităţii reciproce 
a tuturor statelor sale membre, precum şi 
pe respectarea cadrului instituţional;

22. consideră regretabilă întârzierea 
iniţierii unui proces de asumare a unor 
angajamente şi normalizare a relaţiilor 
dintre Turcia şi Cipru pe perioada
Preşedinţiei cipriote a Consiliului Uniunii 
Europene; ia act de faptul că sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
pune capăt izolării comunităţii cipriote 
turce; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 
instituţional;

Or. en

Amendamentul 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la 
reuniunile şi contactele cu Preşedinţia 
cipriotă a Consiliului Uniunii Europene şi
apreciază că Turcia a ratat o şansă 

22. apreciază că Turcia a ratat o şansă 
importantă de iniţiere a unui proces de 
asumare a unor angajamente şi de 
normalizare a relaţiilor cu Ciprul, cu 
ocazia asumării de către această ţară a 
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importantă de iniţiere a unui proces de 
asumare a unor angajamente şi de 
normalizare a relaţiilor cu Ciprul; 
reaminteşte că UE se bazează pe principiile 
cooperării sincere şi solidarităţii reciproce 
a tuturor statelor sale membre, precum şi 
pe respectarea cadrului instituţional;

Preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene; reaminteşte că UE se bazează 
pe principiile cooperării sincere şi 
solidarităţii reciproce a tuturor statelor sale 
membre, precum şi pe respectarea cadrului 
instituţional; subliniază faptul că 
progresul în direcţia normalizării 
relaţiilor Turciei cu Republica Cipru este 
imperios necesar pentru impulsionarea 
negocierilor în vederea aderării Turciei la 
UE;

Or. en

Amendamentul 288
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 
instituţional;

22. condamnă cu fermitate decizia Turciei 
de a sista participarea la reuniunile şi 
contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că, dat fiind că această ţară nu şi-a 
normalizat relaţiile cu Ciprul, ar trebui 
suspendat procesul de aderare; 
reaminteşte că UE se bazează pe principiile 
cooperării sincere şi solidarităţii reciproce 
a tuturor statelor sale membre, precum şi 
pe respectarea cadrului instituţional;

Or. it

Amendamentul 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 22
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 
instituţional;

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 
instituţional; reaminteşte că recunoaşterea 
tuturor statelor membre este un element 
necesar al procesului de aderare; în 
consecinţă, se îndeamnă Turcia să îşi 
normalizeze relaţiile cu toate statele 
membre ale UE cât mai curând posibil, 
inclusiv prin renunţarea la vetoul său 
privind aderarea unor state membre ale 
UE la mai multe organizaţii 
internaţionale;

Or. en

Amendamentul 290
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 
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instituţional; instituţional; solicită guvernului turc să îşi 
îndeplinească integral obligaţiile juridice 
ce derivă din acquis-ul Uniunii, în special 
din declaraţia Comunităţii Europene şi a 
statelor sale membre din 
21 septembrie 2005;

Or. en

Amendamentul 291
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 
instituţional;

22. consideră profund regretabilă decizia 
Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte Turciei faptul că 
UE se bazează pe principiile cooperării 
sincere şi solidarităţii reciproce a tuturor 
statelor sale membre, precum şi pe 
respectarea cadrului instituţional şi că orice 
ţară care doreşte să adere la Uniune ar 
trebui să adere şi la valorile şi principiile 
care stau la baza acesteia;

Or. en

Amendamentul 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră profund regretabilă decizia 22. consideră profund regretabilă decizia 
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Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi apreciază 
că Turcia a ratat o şansă importantă de 
iniţiere a unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul; reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile cooperării sincere şi solidarităţii 
reciproce a tuturor statelor sale membre, 
precum şi pe respectarea cadrului 
instituţional;

Turciei de a sista participarea la reuniunile 
şi contactele cu Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene şi solicită 
Turciei şi tuturor părţilor implicate să nu 
rateze o şansă importantă de iniţiere a unui 
proces de asumare a unor angajamente şi 
de normalizare a relaţiilor cu Ciprul; 
reaminteşte că UE se bazează pe principiile 
cooperării sincere şi solidarităţii reciproce 
a tuturor statelor sale membre, precum şi 
pe respectarea cadrului instituţional;

Or. en

Amendamentul 293
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. regretă faptul că, pe perioada 
Preşedinţiei cipriote a Consiliului Uniunii 
Europene, s-a ratat şansa de reiniţiere a 
unui proces de asumare a unor 
angajamente şi de normalizare a relaţiilor 
cu Ciprul, recunoscând că acest lucru s-a 
datorat deciziei Turciei de a sista 
participarea la reuniuni şi contacte; 
reaminteşte că UE se bazează pe 
principiile de cooperare sinceră şi 
solidaritate reciprocă a tuturor statelor 
sale membre, de soluţionare a conflictelor 
cu vecinii, de respectare a drepturilor şi 
intereselor comunităţilor minoritare şi de 
respectare a cadrului instituţional;

Or. en

Amendamentul 294
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. reaminteşte poziţia adoptată de 
Turcia faţă de Preşedinţia cipriotă a 
Consiliului Uniunii Europene, care a 
condus la anularea celei de-a 70-a 
întruniri a Comisiei parlamentare mixte 
UE-Turcia şi regretă faptul că această 
poziţie a avut un impact negativ asupra 
dialogului politic interparlamentar; 
consideră, de asemenea, regretabil faptul 
că Turciei nu i s-au impus sancţiuni 
pentru acest comportament;

Or. en

Amendamentul 295
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. reaminteşte că recunoaşterea tuturor 
statelor membre este un element necesar 
al procesului de aderare; solicită Turciei 
să îşi normalizeze relaţiile cu toate statele 
membre ale UE cât mai curând posibil, 
inclusiv prin renunţarea la vetoul său 
privind participarea unor state membre 
ale UE la mai multe organizaţii 
internaţionale; regretă faptul că, la 
15 ianuarie, dintre cele 185 de ţări care şi-
au exprimat opinia, Turcia a fost singura 
care a refuzat să îi permită Ciprului să 
adere la Consiliul Agenţiei Internaţionale 
pentru Energii Regenerabile;

Or. el
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Amendamentul 296
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. subliniază obligaţia Turciei de a 
respecta zona economică exclusivă a 
Ciprului, astfel cum este stabilită prin 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind dreptul mării, la care UE este 
parte; ia act de faptul că Turcia nu este 
parte la această convenţie şi, astfel, nu 
consideră că trebuie să ţină cont de 
dispoziţiile sale; solicită Turciei să 
recunoască faptul că această convenţie 
face în prezent parte din acquis-ul 
Uniunii care va trebui pus în aplicare 
integral la momentul aderării;

Or. en

Amendamentul 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. îndeamnă Guvernul Turciei să pună 
capăt încălcării repetate a spaţiului aerian 
al Greciei şi survolării teritoriilor 
insulelor greceşti de către aeronavele 
militare turce; solicită Turciei anularea 
autorizaţiilor acordate Corporaţiei 
Petroliere din Turcia (TPAO) pentru 
cercetări geologice şi activităţi cu 
hidrocarburi în zone din platforma 
continentală a Greciei;

Or. en
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Amendamentul 298
Jelko Kacin

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. solicită Turciei şi Ciprului să înceapă 
un dialog direct privind toate problemele 
nerezolvate la cel mai înalt nivel politic, 
ca urmare a succesului dialogului dintre 
Serbia şi Kosovo, care este mediat de 
Vicepreşedintele/Înaltul Reprezentant 
Catherine Ashton şi care a deschis calea 
dezvoltării integrării Serbiei şi provinciei 
Kosovo în UE; consideră că un contact 
direct între liderii politici ar crea un 
climat politic pozitiv, care ar facilita 
soluţionarea cuprinzătoare a tuturor 
problemelor actuale dintre Turcia şi 
Cipru; de asemenea, consideră că un 
dialog la nivel înalt cu reprezentanţii 
kurzi turci ar crea condiţiile necesare 
pentru soluţionarea cuprinzătoare şi de 
durată a problemei kurde şi pentru 
reconcilierea autentică a cetăţenilor turci, 
indiferent de originea etnică şi de 
naţionalitate;

Or. en

Amendamentul 299
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 

23. observă că ocuparea de către Turcia a 
zonei de nord a Ciprului şi, aşadar, a unei 
părţi din teritoriul UE, este ilegală şi ar 
trebui să înceteze imediat;
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modul în care trebuie continuate 
tratativele de conciliere vizând găsirea 
unei soluţii de fond, astfel încât procesul 
de negociere desfăşurat sub auspiciile 
Secretarului General al ONU să recapete 
un ritm susţinut; solicită Turciei să 
înceapă să-şi retragă forţele din Cipru şi 
să transfere către ONU portul 
Famagusta, în conformitate cu Rezoluţia 
550 (1984) a Consiliului de Securitate al 
ONU; invită, în paralel, Republica Cipru 
să deschidă portul Famagusta sub 
supravegherea vamală a UE pentru a 
promova un climat pozitiv care să ducă la 
soluţionarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării şi a permite 
ciprioţilor turci să efectueze schimburi 
comerciale într-un mod legal, unanim 
acceptabil;

Or. nl

Amendamentul 300
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al parametrilor ONU de bizonalitate, 
bicomunalitate şi egalitate politică ale 
ambelor comunităţi; evidenţiază caracterul 
urgent al necesităţii unui acord între cele 
două comunităţi cu privire la modul în care 
trebuie continuate tratativele de conciliere 
vizând găsirea unei soluţii de fond şi 
subliniază importanţa stabilirii unui 
termen limită, astfel încât procesul de 
negociere desfăşurat sub auspiciile 
Secretarului General al ONU să recapete 
un ritm susţinut la nivelul liderilor;
reaminteşte faptul că Turcia şi-a exprimat 
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paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluţionarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

frecvent disponibilitatea de a-şi retrage 
forţele din Cipru în cazul unei soluţionări 
globale, astfel cum se stipulează şi în 
planul Annan din 2004; invită Republica 
Cipru să permită adoptarea 
Regulamentului privind schimburile 
comerciale directe, care le-ar permite 
ciprioţilor turci să efectueze schimburi 
comerciale directe cu UE, la tarife 
preferenţiale, ceea ce ar apropia şi mai 
mult populaţia cipriotă turcă de Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 301
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, 
în paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluţionarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
necesitatea stabilirii unui termen limită 
pentru încheierea negocierilor asupra 
unui acord între cele două comunităţi cu 
privire la modul în care trebuie continuate 
tratativele de conciliere vizând găsirea unei 
soluţii de fond, astfel încât procesul de 
negociere desfăşurat sub auspiciile 
Secretarului General al ONU să recapete 
un ritm susţinut; declară că situaţia 
actuală nu mai este viabilă;
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mod legal, unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 302
Renate Sommer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluţionarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU;

Or. de

Amendamentul 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluţie
Punctul 23
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, 
în paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluţionarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al parametrilor ONU de bizonalitate, 
bicomunalitate şi egalitate politică ale 
ambelor comunităţi; evidenţiază caracterul 
urgent al necesităţii unui acord între cele 
două comunităţi cu privire la modul în care 
trebuie continuate tratativele de conciliere 
vizând găsirea unei soluţii de fond şi 
subliniază importanţa stabilirii unui 
termen limită, astfel încât procesul de 
negociere desfăşurat sub auspiciile 
Secretarului General al ONU să recapete 
un ritm susţinut la nivelul liderilor;
reaminteşte faptul că Turcia şi-a exprimat 
frecvent disponibilitatea de a-şi retrage 
forţele din Cipru în cazul unei soluţionări 
globale, astfel cum se stipulează şi în 
planul Annan din 2004; invită Republica 
Cipru să permită adoptarea 
Regulamentului privind schimburile 
comerciale directe, care le-ar permite
ciprioţilor turci să efectueze schimburi 
comerciale directe cu UE, într-un mod 
legal, unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii
globale, echitabile şi viabile în beneficiul
ambelor comunităţi, în acord cu rezoluţiile 
relevante ale Consiliului de Securitate al 
ONU, dreptul internaţional, principiile 
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modul în care trebuie continuate 
tratativele de conciliere vizând găsirea 
unei soluţii de fond, astfel încât procesul 
de negociere desfăşurat sub auspiciile 
Secretarului General al ONU să recapete 
un ritm susţinut; solicită Turciei să înceapă 
să-şi retragă forţele din Cipru şi să 
transfere către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluţionarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

care stau la baza UE şi acquis-ul Uniunii;
solicită Turciei să depună eforturi intense 
în acest sens, în spiritul bunei-credinţe şi 
subliniază faptul că procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU trebuie să recapete un 
ritm susţinut; solicită Turciei să înceapă să-
şi retragă imediat forţele din Cipru şi să 
transfere către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; 
Reaminteşte propunerea preşedintelui 
Republicii Cipru de a deschide, în paralel,
portul Famagusta sub auspiciile UE 
(supravegherea vamală) pentru a promova 
un climat pozitiv care să ducă la 
soluţionarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării şi a permite 
ambelor comunităţi să efectueze schimburi 
comerciale într-un mod legal, unanim 
acceptabil;

Or. en

Amendamentul 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
globale, echitabile şi viabile în 
conformitate cu rezoluţiile relevante ale 
Consiliului de Securitate al ONU şi cu 
principiile care stau la baza UE; solicită 
Turciei să sprijine în mod concret aceste 
eforturi; evidenţiază caracterul urgent al 
necesităţii unui acord între cele două 
comunităţi cu privire la modul în care 
trebuie continuate tratativele de conciliere 
vizând găsirea unei soluţii de fond, astfel 
încât procesul de negociere desfăşurat sub 
auspiciile Secretarului General al ONU să 
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conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluţionarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

recapete un ritm susţinut; solicită Turciei 
să îşi retragă imediat forţele din Cipru şi să 
permită restituirea portului Famagusta
locuitorilor săi de drept, în conformitate cu 
Rezoluţia 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU; regretă, totodată, 
faptul că Turcia a respins propunerea 
Guvernului Republicii Cipru din 2010 de 
a deschide, printre altele, portul 
Famagusta sub egida Uniunii Europene, 
lucru care ar permite realizarea de 
schimburi comerciale între UE şi ciprioţii 
turci prin intermediul acestui port;

Or. en

Amendamentul 306
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care 
să ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
democratice echitabile şi viabile, în 
conformitate cu valorile şi principiile pe 
care este întemeiată Uniunea Europeană, 
soluţia neputând afecta în mod negativ 
nici drepturile cetăţenilor ciprioţi, nici 
afacerile europene, prin crearea unui 
precedent politic şi a unui model de 
coeziune a UE care să fie nocive şi 
periculoase; evidenţiază caracterul urgent 
al necesităţii unui acord între cele două 
comunităţi cu privire la modul în care 
trebuie continuate tratativele de conciliere 
vizând găsirea unei soluţii de fond, astfel 
încât procesul de negociere să recapete un 
ritm susţinut; consideră că un astfel de 
proces ar trebui să rămână sub auspiciile 
Secretarului General al ONU şi ale 
sprijinului pozitiv şi catalizator oferit de 
UE, astfel încât valorile şi principiile 
democratice să fie complet respectate şi 
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efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

consacrate; solicită Turciei să înceapă să-
şi retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către locuitorii săi de drept şi către ONU 
portul Famagusta, în conformitate cu 
Rezoluţia 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU, facilitând astfel 
eforturile în direcţia unei soluţii globale; 
invită, în paralel, Republica Cipru să 
deschidă portul Famagusta sub 
supravegherea vamală a UE şi să permită 
ciprioţilor turci să efectueze schimburi 
comerciale directe într-un mod legal, 
unanim acceptabil, în conformitate cu 
dreptul internaţional, acquis-ul Uniunii şi 
drepturile suverane ale Republicii Cipru, 
ca stat membru al UE, după cum se 
prevede în Protocolul nr. 10 şi în Tratate.

Or. en

Amendamentul 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate
tratativele de conciliere vizând găsirea unei 
soluţii de fond, astfel încât procesul de 
negociere desfăşurat sub auspiciile 
Secretarului General al ONU să recapete 
un ritm susţinut; solicită Turciei să înceapă 
să-şi retragă forţele din Cipru şi să 
transfere către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile în conformitate cu 
rezoluţiile Consiliului de Securitate al 
ONU şi cu principiile care stau la baza 
UE; solicită Turciei să continue tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă imediat forţele din Cipru şi să 
transfere către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
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pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

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

Or. en

Amendamentul 308
Graham Watson

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă 
portul Famagusta sub supravegherea 
vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluţionarea cu 
succes a negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, stabilind un termen limită viabil, 
astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită un nou plan de 
reunificare, bazat pe considerentele 
bicomunalităţii, bizonalităţii şi cooperării 
politice; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
Varosha sub administrarea ONU, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să permită 
adoptarea Regulamentului privind 
schimburile comerciale directe pentru a 
promova un climat pozitiv care să ducă la 
soluţionarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării şi a permite 
ciprioţilor turci să efectueze schimburi 
comerciale într-un mod legal, unanim 
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acceptabil;

Or. en

Amendamentul 309
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al parametrilor ONU de bizonalitate, 
bicomunalitate şi egalitate politică ale 
ambelor comunităţi; evidenţiază caracterul 
urgent al necesităţii unui acord între cele 
două comunităţi cu privire la modul în care 
trebuie continuate tratativele de conciliere 
vizând găsirea unei soluţii de fond şi 
subliniază importanţa stabilirii unui 
termen limită, astfel încât procesul de 
negociere desfăşurat sub auspiciile 
Secretarului General al ONU să recapete 
un ritm susţinut la nivelul liderilor;
reaminteşte faptul că Turcia şi-a exprimat 
disponibilitatea de a-şi retrage forţele din 
Cipru în cazul unei soluţionări globale, 
astfel cum se stipulează şi în planul 
Annan din 2004; solicită Turciei să 
înceapă să-şi retragă forţele din Cipru şi să 
transfere către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

Or. en
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Amendamentul 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil; îşi exprimă 
convingerea că adoptarea 
Regulamentului privind schimburile 
comerciale directe şi punerea în aplicare 
a Protocolului adiţional la Acordul de 
asociere CE-Turcia (Acordul de la 
Ankara) va avea un impact economic 
pozitiv asupra ambelor comunităţi din 
Cipru;

Or. en
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Amendamentul 311
Ismail Ertug

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil; regretă faptul că 
comunitatea turcă din partea de nord a 
Ciprului încă nu şi-a primit cele două 
locuri în Parlamentul European şi că 
limba turcă încă nu este o limbă oficială a 
instituţiilor europene, deşi este o limbă 
oficială a Republicii Cipru;

Or. en

Amendamentul 312
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluţie
Punctul 23
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil; consideră că 
deplasarea constantă a cetăţenilor turci 
din Anatolia în Cipru constituie un 
obstacol pentru coexistenţa paşnică a 
celor două comunităţi pe această insulă;

Or. it

Amendamentul 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
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caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil şi în conformitate cu 
legislaţia internaţională şi a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 

23. îşi reiterează sprijinul faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
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către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

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

Or. nl

Amendamentul 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 

23. îşi reiterează sprijinul faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze
schimburi comerciale într-un mod legal, 
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unanim acceptabil; unanim acceptabil;

Or. nl

Amendamentul 316
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, în 
conformitate cu Rezoluţia 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU; invită, în 
paralel, Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a UE 
pentru a promova un climat pozitiv care să 
ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea reunificării 
şi a permite ciprioţilor turci să efectueze 
schimburi comerciale într-un mod legal, 
unanim acceptabil;

23. îşi reiterează sprijinul ferm faţă de 
reunificarea Ciprului, pe baza unei soluţii 
echitabile şi viabile din punctul de vedere 
al ambelor comunităţi; evidenţiază 
caracterul urgent al necesităţii unui acord 
între cele două comunităţi cu privire la 
modul în care trebuie continuate tratativele 
de conciliere vizând găsirea unei soluţii de 
fond, astfel încât procesul de negociere 
desfăşurat sub auspiciile Secretarului 
General al ONU să recapete un ritm 
susţinut; solicită Turciei să înceapă să-şi 
retragă forţele din Cipru şi să transfere 
către ONU portul Famagusta, actualmente 
închis, în conformitate cu Rezoluţia 550 
(1984) a Consiliului de Securitate al ONU; 
invită, în paralel, Republica Cipru să 
deschidă portul Famagusta sub 
supravegherea vamală a UE pentru a 
promova un climat pozitiv care să ducă la 
soluţionarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării şi a permite 
ciprioţilor turci să efectueze schimburi 
comerciale într-un mod legal, unanim 
acceptabil;

Or. en

Amendamentul 317
Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. solicită Comisiei pentru afaceri 
constituţionale să propună, iar 
Consiliului European să revadă situaţia 
locurilor alocate Ciprului, astfel încât să 
se actualizeze decizia Consiliului din 
10 iunie 2004, care se referea în mod 
explicit doar la mandatul parlamentar 
2004-2009. solicită ca locurile alocate 
Republicii Cipru să reprezinte în mod 
proporţional populaţia din toate zonele 
insulei pe care declară că le controlează 
Guvernul Republicii Cipru, fie prin 
intermediul unui deputat în Parlamentul 
European, fie graţie statutului de 
observator, aşa cum se întâmplă în cazul 
Consiliului Europei;

Or. en

Amendamentul 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. subliniază importanţa recunoaşterii 
de către guvernul turc a genocidului 
comis împotriva armenilor;

Or. nl

Amendamentul 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. solicită Preşedintelui să invite în 
Parlament doi observatori care să 
reprezinte comunitatea cipriotă turcă, ca 
urmare a deciziei în acest sens a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei;

Or. en

Amendamentul 320
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. solicită Turciei să respecte 
Rezoluţia 550 (1984) a Consiliului de 
Securitate al ONU şi să restituie cartierul 
Varosha, actualmente împrejmuit, 
locuitorilor săi; invită, în paralel, 
Republica Cipru să deschidă portul 
Famagusta sub supravegherea vamală a 
UE pentru a promova un climat pozitiv 
care să ducă la soluţionarea cu succes a 
negocierilor în curs în vederea 
reunificării şi a permite ciprioţilor turci să 
efectueze schimburi comerciale într-un 
mod legal, unanim acceptabil;

Or. en

Amendamentul 321
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. regretă atitudinea politică 
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manifestată de Turcia pe perioada 
Preşedinţiei cipriote a Consiliului 
Europei, care se reflectă şi în decizia 
politică a guvernului turc de a anula cea 
de-a 70-a întrunire a Comisiei 
parlamentare mixte, precum şi faptul că 
partea turcă a ratat şansa unui dialog 
politic interparlamentar constructiv, care 
ar fi fost benefic pentru negocierile de 
aderare a Turciei, în vederea depăşirii 
blocajului actual;

Or. en

Amendamentul 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia şi toate celelalte 
părţi implicate să-şi continue sprijinul 
intens acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru, acesta fiind unul 
dintre cele mai sensibile şi importante 
proiecte de pe insulă, întrucât activitatea 
sa afectează în mod egal vieţile a milioane 
de persoane din ambele regiuni ale 
insulei;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 

24. îndeamnă Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru 
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dispărute din Cipru; persoanele dispărute în Cipru, prin 
facilitarea accesului acesteia în zonele 
militare, în conformitate cu hotărârile 
CtEDO şi cu deciziile Consiliului 
Europei;

Or. en

Amendamentul 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. îndeamnă Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru; contează pe 
cooperarea Turciei în ceea ce priveşte 
asigurarea accesului în zonele militare, în 
scopul facilitării activităţii Comisiei 
pentru persoane dispărute;

Or. en

Amendamentul 325
Graham Watson

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia şi toate celelalte 
părţi implicate să-şi intensifice sprijinul 
acordat Comisiei pentru persoane dispărute 
din Cipru; solicită să se acorde o atenţie 
deosebită activităţii desfăşurate de 
Comisia pentru persoane dispărute în 
zonele militare;

Or. en
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Amendamentul 326
Renate Sommer

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. solicită Turciei să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru 
persoanele dispărute în Cipru şi să îi 
asigure acesteia accesul în zonele aflate 
sub ocupaţie militară şi la arhivele 
cipriote turce;

Or. de

Amendamentul 327
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru 
persoanele dispărute în Cipru, în special 
prin facilitarea accesului acesteia în 
zonele militare şi la arhive, precum şi să 
ia toate măsurile corespunzătoare, 
conform constatărilor CEDO, în ceea ce 
priveşte aspectul umanitar legat de 
persoanele dispărute;

Or. en

Amendamentul 328
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 24
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia şi toate celelalte 
părţi implicate să-şi intensifice în 
continuare acordat Comisiei pentru 
persoane dispărute din Cipru, acesta fiind 
unul dintre cele mai sensibile şi 
importante proiecte de pe insulă, iar 
activitatea sa afectează în mod egal vieţile 
a milioane de persoane din ambele 
regiuni ale insulei;

Or. en

Amendamentul 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru 
persoanele dispărute în Cipru, asigurând 
accesul în toate zonele militare şi la toate 
informaţiile relevante, în conformitate cu 
decizia CtEDO privind al patrulea caz 
interstatal;

Or. en

Amendamentul 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru 
persoanele dispărute în Cipru şi să 
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faciliteze accesul acesteia în zonele 
militare în care, conform dovezilor, s-ar 
putea afla rămăşiţele persoanelor 
dispărute;

Or. en

Amendamentul 331
Ioannis Kasoulides

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru 
persoanele dispărute în Cipru, în special 
prin facilitarea accesului acesteia în toate 
zonele militare şi la arhivele armatei 
turce;

Or. en

Amendamentul 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează toate părţile implicate să-şi 
intensifice sprijinul acordat Comisiei 
pentru persoane dispărute din Cipru;

Or. en

Amendamentul 333
Emine Bozkurt
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Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice 
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia şi toate celelalte 
părţi implicate să-şi intensifice în 
continuare sprijinul acordat Comisiei 
pentru persoane dispărute din Cipru;

Or. en

Amendamentul 334
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Turcia să-şi intensifice
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

24. încurajează Turcia să-şi continue
sprijinul acordat Comisiei pentru persoane 
dispărute din Cipru;

Or. en

Amendamentul 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. solicită Turciei deschiderea arhivelor 
militare, pentru comunicarea 
informaţiilor dorite de Comisia pentru 
persoane dispărute, în conformitate cu 
hotărârile CEDO;

Or. en
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Amendamentul 336
Ioannis Kasoulides

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. subliniază faptul că Convenţia 
Naţiunilor Unite privind dreptul mării 
(CNUDM) a fost semnată de UE, de cele 
27 de state membre şi de toate celelalte 
ţări candidate şi că aceasta face parte din 
acquis-ul Uniunii; invită, prin urmare, 
Guvernul Turciei să semneze şi să ratifice 
fără întârziere această convenţie; 
reaminteşte deplina legitimitate a zonei 
economice exclusive a Republicii Cipru, 
în conformitate cu CNUDM;

Or. en

Amendamentul 337
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. încurajează Turcia să se implice în 
continuare în negocierile cu ţările 
învecinate cu privire la problemele 
bilaterale încă nesoluţionate, precum 
problemele legate de drepturile de 
proprietate, inclusiv în ceea ce priveşte 
continuarea punerii în aplicare a Legii 
privind fundaţiile, conform 
amendamentelor sale din august 2011;

Or. en

Amendamentul 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. regretă politica de soluţionare 
adoptată de Turcia şi solicită Turciei să 
renunţe la o nouă colonizare a Ciprului 
cu cetăţeni turci, o astfel de iniţiativă 
contravenind Convenţiei de la Geneva şi 
principiilor dreptului internaţional, 
modificând balanţa demografică de pe 
insulă şi împiedicând găsirea unei soluţii 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. invită Turcia să renunţe la o nouă 
colonizare a insulei cu cetăţeni turci, 
deoarece acest lucru ar continua să 
modifice echilibrul demografic şi să 
reducă loialitatea cetăţenilor săi faţă de 
un viitor stat comun bazat pe un trecut 
comun;

Or. en

Amendamentul 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. invită Turcia să renunţe la o nouă 
colonizare ilegală a insulei cu cetăţeni
turci, deoarece acest lucru ar continua să 
modifice balanţa demografică şi să reducă 
loialitatea cetăţenilor săi faţă de un viitor 
stat comun; invită Turcia să abordeze 
chestiunea legată de stabilirea ilegală a 
cetăţenilor turci pe insulă, în conformitate
cu Convenţia de la Geneva şi cu 
principiile de drept internaţional;

Or. en

Amendamentul 341
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. invită Turcia să abordeze chestiunea 
stabilirii cetăţenilor turci (colonişti) pe 
insulă în conformitate cu Convenţia de la 
Geneva şi cu principiile dreptului 
internaţional; 

Or. en

Amendamentul 342
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24а. subliniază faptul că Turcia ar trebui 
să ia măsuri pentru a-şi rezolva toate 
disputele cu ţările vecine, atât ca o 
condiţie a aderări la UE, cât şi în vederea 
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consolidării relaţiilor de vecinătate în 
regiune; evidenţiază faptul că înfiinţarea 
unei comisii comune de experţi privind 
problemele nerezolvate ale relaţiei dintre 
Bulgaria şi Turcia constituie un pas 
important în direcţia soluţionării 
problemelor vizând refugiaţii din Tracia 
de Est şi descendenţii acestora şi invită 
cele două ţări să solicite comisiei să îşi 
reia activitatea;

Or. bg

Amendamentul 343
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24b. felicită Turcia pentru exercitarea cu 
succes a preşedinţiei Organizaţiei de 
Cooperare Economică la Marea Neagră 
(OCEMN) în cea de-a doua jumătate a 
anului 2012 şi speră că se va menţine 
ritmul de punere în aplicare a proiectelor 
de cooperare regională, în special a 
Şoselei de centură a Mării Negre şi a 
autostrăzilor către Marea Neagră; 
totodată, felicită această ţară pentru 
finalizarea construcţiei Şoselei de centură 
a Mării Negre de pe teritoriul său, de la 
frontierele cu Grecia şi Bulgaria până la 
frontiera cu Georgia; solicită o mai bună 
cooperare pe probleme ecologice şi de 
mediu în bazinul Mării Negre, în cadrul 
OCEMN, în conformitate cu Strategia UE 
pentru Marea Neagră;

Or. en

Amendamentul 344
Eleni Theocharous
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Propunere de rezoluţie
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24b. îndeamnă Turcia să garanteze că 
drepturile tuturor persoanelor strămutate 
din Cipru sunt respectate, inclusiv cele ale 
minorităţilor religioase, cărora ar trebui 
să li se permită să îşi exercite în mod liber 
drepturile religioase;

Or. en

Amendamentul 345
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24c. îndeamnă Turcia să ia măsuri 
concrete pentru a pune capăt distrugerii 
patrimoniului cultural şi religios în zona 
de nord a Ciprului, salvând astfel o parte 
valoroasă a civilizaţiei europene şi 
globale; 

Or. en

Amendamentul 346
Willy Meyer

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de 
securitate în Mediterana de Est şi solicită 
Turciei să permită desfăşurarea 

eliminat
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dialogului politic dintre UE şi NATO prin 
ridicarea veto-ului exprimat cu privire la 
cooperarea UE-NATO desfăşurată cu 
participarea Ciprului şi solicită, în 
consecinţă, Republicii Cipru să-şi ridice 
veto-ul impus participării Turciei la 
Agenţia Europeană de Apărare;

Or. en

Amendamentul 347
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi solicită Turciei să 
permită desfăşurarea dialogului politic 
dintre UE şi NATO prin ridicarea veto-
ului exprimat cu privire la cooperarea 
UE-NATO desfăşurată cu participarea 
Ciprului şi solicită, în consecinţă, 
Republicii Cipru să-şi ridice veto-ul impus 
participării Turciei la Agenţia Europeană 
de Apărare;

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi apreciază 
contribuţiile Turciei la PCSA şi eforturile 
sale de consolidare a parteneriatului 
strategie între UE şi NATO; subliniază 
importanţa continuării implicării Turciei 
în viitoare misiuni privind PCSA, mare 
parte dintre acestea având loc în 
apropierea geografică a Turciei şi putând 
comporta implicaţii de securitate; 
subliniază necesitatea găsirii de urgenţă a 
unei soluţii pentru includerea Turciei în 
procesul decizional pentru PCSA; 
subliniază necesitatea ca UE să adopte un 
nivel de incluziune şi transparenţă similar 
celui adoptat de NATO;

Or. en

Amendamentul 348
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 25
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de 
securitate în Mediterana de Est şi solicită 
Turciei să permită desfăşurarea dialogului 
politic dintre UE şi NATO prin ridicarea 
veto-ului exprimat cu privire la cooperarea 
UE-NATO desfăşurată cu participarea 
Ciprului şi solicită, în consecinţă, 
Republicii Cipru să-şi ridice veto-ul impus 
participării Turciei la Agenţia Europeană 
de Apărare;

25. solicită Turciei să permită desfăşurarea 
dialogului politic dintre UE şi NATO prin 
ridicarea veto-ului exprimat cu privire la 
cooperarea UE-NATO desfăşurată cu 
participarea Ciprului;

Or. en

Amendamentul 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi solicită Turciei să 
permită desfăşurarea dialogului politic 
dintre UE şi NATO prin ridicarea veto-ului 
exprimat cu privire la cooperarea UE-
NATO desfăşurată cu participarea Ciprului 
şi solicită, în consecinţă, Republicii Cipru 
să-şi ridice veto-ul impus participării 
Turciei la Agenţia Europeană de Apărare;

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi solicită Turciei să 
permită desfăşurarea dialogului politic 
dintre UE şi NATO prin ridicarea veto-ului 
exprimat cu privire la cooperarea UE-
NATO desfăşurată cu participarea Ciprului 
şi încurajează Turcia să încheie un acord 
administrativ cu Agenţia Europeană de 
Apărare (AEA), pe baza acordurilor 
administrative existente între AEA şi 
ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi solicită Turciei să 
permită desfăşurarea dialogului politic 
dintre UE şi NATO prin ridicarea veto-ului 
exprimat cu privire la cooperarea UE-
NATO desfăşurată cu participarea Ciprului 
şi solicită, în consecinţă, Republicii Cipru 
să-şi ridice veto-ul impus participării 
Turciei la Agenţia Europeană de Apărare;

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi solicită Turciei să 
permită desfăşurarea dialogului politic 
dintre UE şi NATO prin ridicarea veto-ului 
exprimat cu privire la cooperarea UE-
NATO desfăşurată cu participarea 
Ciprului;

Or. nl

Amendamentul 351
Graham Watson

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi solicită Turciei să 
permită desfăşurarea dialogului politic 
dintre UE şi NATO prin ridicarea veto-
ului exprimat cu privire la cooperarea
UE-NATO desfăşurată cu participarea
Ciprului şi solicită, în consecinţă, 
Republicii Cipru să-şi ridice veto-ul impus 
participării Turciei la Agenţia Europeană 
de Apărare;

25. subliniază importanţa unei abordări 
coerente şi globale în materie de securitate 
în Mediterana de Est şi solicită Turciei şi 
tuturor celorlalte părţi implicate să 
permită desfăşurarea dialogului politic 
dintre UE şi NATO, inclusiv a cooperării
UE-NATO cu privire la problema Ciprului 
şi solicită, în consecinţă, Republicii Cipru 
să-şi ridice veto-ul impus participării 
Turciei şi să permită îndeplinirea 
angajamentelor Turciei faţă de Agenţia 
Europeană de Apărare;

Or. en

Amendamentul 352
Ria Oomen-Ruijten
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Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază faptul că Convenţia 
Naţiunilor Unite privind dreptul mării 
(CNUDM) a fost semnată de UE, de cele 
27 de state membre şi de toate celelalte 
ţări candidate şi că aceasta face parte din 
acquis-ul Uniunii; invită, prin urmare, 
Guvernul Turciei să semneze şi să ratifice 
fără întârziere această convenţie; 
reaminteşte deplina legitimitate a zonei 
economice exclusive a Republicii Cipru, 
în conformitate cu CNUDM; 

Or. en

Amendamentul 353
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. salută eforturile autorităţilor turce de 
a elimina imigraţia ilegală la graniţa cu 
UE şi cu statele membre ale acesteia; 
totodată, îşi exprimă îngrijorarea cu 
privire la numărul tot mai mare de 
imigranţi ilegali care traversează 
frontierele dintre Turcia şi Bulgaria şi, 
respectiv, dintre Turcia şi Grecia;

Or. en

Amendamentul 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. îndeamnă ambele părţi, Turcia şi 
Armenia, să ratifice, fără condiţii 
prealabile, protocoalele privind instituirea 
relaţiilor diplomatice şi îmbunătăţirea 
relaţiilor bilaterale şi îndeamnă guvernul 
turc să deschidă frontiera cu Armenia;

Or. en

Amendamentul 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. ia act de continuarea şi 
intensificarea eforturilor Turciei şi 
Greciei în direcţia îmbunătăţirii relaţiilor 
bilaterale, inclusiv prin întruniri 
bilaterale; consideră, însă, regretabil 
faptul că ameninţarea de casus belli 
declarată de Marea Adunare Naţională a 
Turciei la adresa Greciei nu a fost încă 
retrasă; reiterează faptul că Turcia 
trebuie să se angajeze fără echivoc să 
întreţină relaţii de bună vecinătate şi să 
soluţioneze în mod paşnic conflictele, în 
conformitate cu Carta Naţiunilor Unite, 
inclusiv, dacă este necesar, prin 
acceptarea competenţei Curţii 
Internaţionale de Justiţie; îndeamnă 
Guvernul Turciei să pună capăt încălcării 
repetate a spaţiului aerian al Greciei şi 
survolării teritoriilor insulelor greceşti de 
către aeronavele militare turce;

Or. en
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Amendamentul 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. solicită Turciei să pună capăt 
distrugerii lăcaşelor culturale şi religioase 
din partea de nord a Ciprului, în 
conformitate cu obligaţiile care derivă din 
Convenţia de la Haga din 1954 pentru 
protecţia bunurilor culturale în caz de 
conflict armat;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază faptul că Convenţia 
Naţiunilor Unite privind dreptul mării 
(CNUDM) a fost semnată de UE, de cele 
27 de state membre şi de toate celelalte 
ţări candidate şi că aceasta face parte din 
acquis-ul Uniunii; invită, prin urmare, 
Guvernul Turciei să semneze şi să ratifice
fără întârziere această convenţie; 
reaminteşte deplina legitimitate a zonei 
economice exclusive a Republicii Cipru, 
în conformitate cu CNUDM;

Or. en

Amendamentul 358
Eleni Theocharous
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Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. încurajează evitarea oricărei 
ameninţări, surse de fricţiune sau acţiuni 
susceptibile de a aduce atingere relaţiilor 
de bună vecinătate şi soluţionării pe cale 
paşnică a disensiunilor; subliniază toate 
drepturile suverane ale statelor membre 
ale UE care cuprind, între altele, dreptul 
de a semna acorduri bilaterale în 
conformitate cu acquis-ul UE şi cu 
dreptul internaţional, inclusiv cu 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind dreptul mării;

Or. en

Amendamentul 359
Willy Meyer

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază necesitatea rezolvării pe 
cale paşnică a conflictelor din regiunea 
Mediteranei de Est, din punctul de vedere 
al dreptului internaţional şi al rezoluţiilor 
relevante ale Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, în scopul unei cooperări echitabile 
în beneficiul întregii populaţii din 
regiune, contribuind, astfel, la pacea şi 
stabilitatea din întreaga regiune;

Or. en

Amendamentul 360
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25b. regretă faptul că Turcia a acţionat în 
continuare şi a formulat declaraţii 
împotriva operaţiunilor de foraj efectuate 
de Republica Cipru, încălcând, astfel, 
drepturile suverane ale Republicii Cipru, 
şi ameninţând cu represalii împotriva 
companiilor care aveau să participe la 
explorarea Ciprului, ca urmare a 
anunţului Ciprului că va lansa o a doua 
rundă de licenţe de explorare maritimă, în 
exercitarea drepturilor sale suverane;

Or. en

Amendamentul 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25b. subliniază faptul că Convenţia 
Naţiunilor Unite privind dreptul mării 
(CNUDM) a fost semnată de UE, de cele 
27 de state membre şi de toate celelalte 
ţări candidate şi că aceasta face parte din 
acquis-ul Uniunii; invită, prin urmare, 
Guvernul Turciei să semneze şi să ratifice 
fără întârziere această convenţie; 
reaminteşte deplina legitimitate a zonei 
economice exclusive a Republicii Cipru, 
în conformitate cu CNUDM;

Or. en

Amendamentul 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev
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Propunere de rezoluţie
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25b. îndeamnă Armenia şi Turcia să 
ratifice, fără condiţii prealabile, 
protocoalele şi solicită Turciei să îşi 
deschidă frontierele cu Armenia, în 
scopul normalizării relaţiilor dintre cele 
două state; 

Or. en

Amendamentul 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25c. solicită Turciei recunoaşterea 
genocidului comis în 1915 împotriva 
armenilor, pentru a deschide, astfel, calea 
către crearea unei politici stabile de 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi 
îndeplini obligaţia de a pune în aplicare 
pe deplin şi în mod nediscriminatoriu, 
faţă de toate statele membre, Protocolul

26. subliniază faptul că diferenţele de 
interpretare dintre Comisia Europeană şi 
Turcia în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare a Protocolului adiţional la 
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adiţional la Acordul de asociere CE-
Turcia; reaminteşte că acest refuz 
continuă să afecteze în profunzime 
procesul de negocieri;

Acordul de asociere CE-Turcia afectează 
în mod negativ procesul relaţiilor UE-
Turcia şi, drept urmare, solicită tuturor 
părţilor implicate să depună eforturi 
concertate în direcţia soluţionării 
problemei Ciprului;

Or. en

Amendamentul 365
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; solicită 
încetarea imediată a negocierilor de 
aderare cu Turcia;

Or. nl

Amendamentul 366
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a pune în 
aplicare, faţă de Cipru, Protocolul 
adiţional la Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;
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Or. en

Amendamentul 367
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz a pus capăt 
oricărui progres posibil în procesul de
negocieri;

Or. it

Amendamentul 368
Graham Watson

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri; îndeamnă ambele părţi să îşi 
asume angajamentul de a purta negocieri 
în vederea facilitării liberei circulaţii a 
mărfurilor, serviciilor, capitalurilor, 
persoanelor şi a soluţionării problemelor 
legate de proprietate;

Or. en
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Amendamentul 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; solicită ca
acest refuz să afecteze în profunzime 
procesul de negocieri;

Or. nl

Amendamentul 370
Renate Sommer

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă profund refuzul Turciei de a-şi 
îndeplini obligaţia de a pune în aplicare pe 
deplin şi în mod nediscriminatoriu, faţă de 
toate statele membre, Protocolul adiţional 
la Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
blocheze procesul de negocieri;

Or. de

Amendamentul 371
Emine Bozkurt
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Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri; invită instituţiile europene să ia 
toate măsurile necesare pentru a permite 
schimburile comerciale directe între UE şi 
partea de nord a Ciprului, precum şi 
pentru a facilita libera circulaţie a 
comunităţii cipriote turce în scopul de a 
pune capăt izolării acestei comunităţi, în 
conformitate cu concluziile reuniunii 
Consiliului Afaceri Generale din 
26 aprilie 2004;

Or. en

Amendamentul 372
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în mod grav procesul de negocieri 
şi invită Guvernul Turciei să pună pe 
deplin în aplicare, fără întârziere, 
protocolul; de asemenea, observă cu 
regret faptul că, în pofida solicitărilor 
repetate, Turcia nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile stipulate în declaraţia 



AM\926945RO.doc 107/134 PE504.402v01-00

RO

Comunităţii Europene şi a statelor sale 
membre din 21 septembrie 2005;

Or. en

Amendamentul 373
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; 
reaminteşte că acest refuz continuă să 
afecteze în profunzime procesul de 
negocieri;

26. regretă refuzul Turciei de a-şi îndeplini 
obligaţia de a pune în aplicare pe deplin şi 
în mod nediscriminatoriu, faţă de toate 
statele membre, Protocolul adiţional la 
Acordul de asociere CE-Turcia; solicită 
Turciei ridicarea embargoului impus 
navelor şi aeronavelor care aparţin 
Republicii Cipru, prin deschiderea 
propriilor porturi şi aeroporturi; solicită 
guvernului punerea completă în aplicare 
a Protocolului adiţional, fără întârzieri 
suplimentare; reaminteşte că acest refuz 
continuă să afecteze în profunzime 
procesul de negocieri;

Or. en

Amendamentul 374
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază importanţa monitorizării 
exhaustive a punerii în aplicare a 
Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare (IPA), în vederea prioritizării 
obiectivelor şi a proiectelor în Turcia, în 
conformitate cu criteriile sale de aderare;
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Or. en

Amendamentul 375
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. ia act de faptul că nesoluţionarea 
problemei Ciprului afectează relaţiile UE-
Turcia şi, prin urmare, solicită tuturor 
părţilor implicate să depună eforturi 
concertate în vederea rezolvării problemei 
Ciprului;

Or. en

Amendamentul 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. regretă faptul că Turcia a refuzat să 
stabilească a 70-a întrunire a Comisiei 
parlamentare mixte conform planificării, 
în a doua jumătate a lui 2012, ratând, 
astfel, o nouă şansă de consolidare a 
dialogului interparlamentar dintre UE şi 
Turcia;

Or. en

Amendamentul 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază faptul că Convenţia 
Naţiunilor Unite privind dreptul mării 
(CNUDM) a fost semnată de UE, de cele 
27 de state membre şi de toate celelalte 
ţări candidate şi că aceasta face parte din 
acquis-ul Uniunii; invită, prin urmare, 
Guvernul Turciei să semneze şi să ratifice 
fără întârziere această convenţie; 

Or. en

Amendamentul 378
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. observă faptul că există o serie de 
motive pentru care ar trebui să înceteze 
imediat toate negocierile de aderare cu 
Turcia şi toată finanţarea acordată de UE 
acestei ţări, dar şi pentru care Turcia nu 
ar trebui să adere niciodată la UE:
– Turcia este o ţară islamică şi, sub 
conducerea preşedintelui Abdullah Gül şi 
a prim-ministrului Recep Tayyip 
Erdoğan, membri ai „Adalet ve Kalkınma 
Partisi” (Partidul AK), devine tot mai 
islamizată; mai mult, Turcia este membră 
a Organizaţiei Conferinţei Islamice 
(OCI), organizaţie care „restrânge” 
drepturile omului la legea „sharia”; 
– Turcia costă Uniunea Europeană 
miliarde de euro; începând din anul 2007, 
Turcia a primit deja miliarde de euro de 
la UE prin Instrumentul de asistenţă 
pentru preaderare şi EuropeAid; totodată, 
în 2013, Turcia va primi de la UE 
subvenţii în valoare de aproape 
1 miliard de euro;
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– aderarea Turciei la UE ar crea frontiere 
deschise cu Turcia;
– în 2050, Turcia ar fi statul membru al 
UE cu cea mai mare populaţie; în calitate 
de membru al UE, acest stat ar avea 
atunci cele mai multe drepturi de vot;
– dacă Turcia aderă la UE, UE va avea 
graniţe cu Iran, Irak şi Siria; astfel, 
frontierele externe ale UE se vor afla într-
o situaţie şi mai precară decât cea 
actuală;
– Turcia nu este o ţară europeană: din 
punct de vedere geografic, 95 % din 
suprafaţa Turciei se află în afara 
Europei;
– Turcia este o ţară coruptă: potrivit
Transparency International1, în 2012 
Turcia a înregistrat un punctaj de doar 49 
pe o scară de la 1 la 100; aceasta 
înseamnă că înregistrează un nivel de 
corupţie ridicat;
– secularizarea puterilor în stat se află în 
pericol în Turcia: prim-ministrul Erdoğan 
îşi reglează conturile cu foşti generali, 
adepţi ai separaţiei între politică şi religie;
– libertatea de exprimare se află în pericol 
în Turcia: potrivit raportului „„Criza de
libertate a presei din Turcia2, în regimul 
prim-ministrului Erdoğan jurnaliştii se 
confruntă cu una dintre cele mai 
puternice oprimări care s-au înregistrat în 
această ţară. La 1 august 2012, în Turcia 
se aflau în arest nu mai puţin de 76 de 
jurnalişti, care nu se făceau vinovaţi decât 
de faptul că îşi făcuseră meseria de 
jurnalişti;
– Turcia ocupă zona de nord a Ciprului, 
stat membru al UE; în plus, pe perioada 
Preşedinţiei cipriote a UE, Turcia a 
îngheţat negocierile de aderare;
– Turcia nu recunoaşte genocidul 
împotriva armenilor; mai mult, Turcia se 
opune recunoaşterii internaţionale a 
genocidului.
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__________________
1

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

Or. nl

Amendamentul 379
Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. solicită Turciei, având în vedere 
recentele declaraţii ale principalelor 
oficialităţi, să înceapă procesul de 
reducere a concentrării armelor din 
Marea Egee, în vederea realizării unei 
reduceri în paralel pentru Turcia şi 
Grecia; îşi exprimă convingerea că 
reducerea programelor de apărare este 
esenţială pentru economisirea resurselor, 
cu scopul de a aborda mai bine criza 
economică şi de a consolida diplomaţia şi 
bunele relaţii de vecinătate şi cooperare;

Or. el

Amendamentul 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. solicită Turciei să pună capăt 
politicii de blocare a participării şi de 
exercitare a dreptului de veto în ceea ce 
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priveşte apartenenţa Republicii Cipru la 
organizaţiile internaţionale;

Or. en

Amendamentul 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26b. subliniază faptul că Convenţia 
Naţiunilor Unite privind dreptul mării 
(CNUDM) a fost semnată de UE, de cele 
27 de state membre şi de toate celelalte 
ţări candidate şi că aceasta face parte din 
acquis-ul Uniunii; invită, prin urmare, 
Guvernul Turciei să semneze şi să ratifice 
fără întârziere această convenţie; 
reaminteşte deplina legitimitate a zonei 
economice exclusive a Republicii Cipru, 
în conformitate cu CNUDM; regretă 
faptul că Turcia a acţionat împotriva 
companiilor petroliere care urmează să 
participe la explorările efectuate de 
Republica Cipru în exercitarea 
drepturilor sale suverane şi că a 
ameninţat cu luarea de represalii în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 382
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
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violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; 
solicită statelor membre ca, pe baza unei 
cooperări strânse cu coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului şi cu 
Europol, să-şi intensifice cooperarea cu 
Turcia în domeniul combaterii 
terorismului şi a criminalităţii organizate, 
care constituie o sursă de finanţare a 
terorismului; invită Turcia să adopte o 
lege privind protecţia datelor şi o legislaţie 
privind finanţarea terorismului, astfel încât 
să poată fi încheiat un acord de cooperare 
cu Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu 
Eurojust şi cu statele membre ale UE;
consideră că numirea unui poliţist cu 
rangul de ofiţer de legătură Europol ar 
contribui la îmbunătăţirea cooperării 
bilaterale;

violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; invită 
Turcia să adopte o lege privind protecţia 
datelor şi o legislaţie privind finanţarea 
terorismului;

Or. nl

Amendamentul 383
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii 
Europene, şi îşi exprimă deplina 
solidaritate cu Turcia şi cu familiile 
numeroaselor victime; solicită statelor 
membre ca, pe baza unei cooperări strânse 
cu coordonatorul UE pentru lupta 
împotriva terorismului şi cu Europol, să-şi 
intensifice cooperarea cu Turcia în 

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK şi îşi exprimă deplina solidaritate cu 
Turcia şi cu familiile numeroaselor 
victime; solicită statelor membre ca, pe 
baza unei cooperări strânse cu 
coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului şi cu Europol, să-şi intensifice 
cooperarea cu Turcia în domeniul 
combaterii terorismului şi a criminalităţii 
organizate, această combatere vizând toate 
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domeniul combaterii terorismului şi a 
criminalităţii organizate, care constituie o 
sursă de finanţare a terorismului; invită 
Turcia să adopte o lege privind protecţia 
datelor şi o legislaţie privind finanţarea 
terorismului, astfel încât să poată fi 
încheiat un acord de cooperare cu 
Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu Eurojust 
şi cu statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer 
de legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale;

grupările turce extremiste din Europa, cu 
condiţia ca aceasta să nu constituie un 
pretext pentru încălcarea gravă a 
drepturilor omului şi să se asigure că 
autorităţile turce definesc termenul 
„terorism” în acord cu standardele şi 
normele europene în acest domeniu;
invită Turcia să adopte o lege privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi o 
legislaţie privind finanţarea terorismului în 
conformitate cu Convenţia 108 a 
Consiliului Europei, astfel încât să poată fi 
dezvoltată în continuare cooperarea 
judiciară cu Eurojust şi cu statele membre 
ale UE; 

Or. fr

Amendamentul 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; 
solicită statelor membre ca, pe baza unei 
cooperări strânse cu coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului şi cu 
Europol, să-şi intensifice cooperarea cu 
Turcia în domeniul combaterii terorismului 
şi a criminalităţii organizate, care 
constituie o sursă de finanţare a 
terorismului; invită Turcia să adopte o lege 
privind protecţia datelor şi o legislaţie 
privind finanţarea terorismului, astfel încât 
să poată fi încheiat un acord de cooperare 
cu Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu Eurojust 

27. regretă profund faptul că luptele şi 
atacurile asociate conflictului kurd au 
provocat în 2012 un număr estimat de 
500 de victime; subliniază faptul că 
conflictul kurd este în prezent unul dintre 
cele mai violente conflicte care au loc 
într-o ţară europeană; îşi reiterează 
condamnarea în termenii cei mai fermi cu 
privire la continuarea violenţelor cu 
caracter terorist săvârşite de PKK, care este 
înscris pe lista organizaţiilor teroriste a 
Uniunii Europene, şi îşi exprimă deplina 
solidaritate cu Turcia şi cu familiile 
numeroaselor victime; încurajează 
guvernul turc şi mass-media de largă 
circulaţie să nu cedeze impulsului de a 
incita în continuare la războaie împotriva 
terorismului şi, în schimb, să se axeze, 
împreună cu kurzii, pe rezolvarea pe 
termen lung a conflictului; încurajează 
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şi cu statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de 
legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale;

mişcarea kurdă, inclusiv liderii PKK, să 
renunţe la violenţă şi să îşi asume public 
angajamentul faţă de obiective politice 
realiste; solicită partenerilor 
internaţionali ai Turciei, în special 
Statelor Unite, Canadei, Regatului Unit, 
Irlandei şi Spaniei, să colaboreze cu 
guvernul şi cu liderii de opinie din Turcia 
în vederea comunicării de experienţe 
privind eliminarea tensiunilor etnice, 
lingvistice şi regionale, inclusiv prin 
crearea unor programe de deplasări 
pentru oficialităţi, politicieni şi lideri de 
opinie din partea tuturor părţilor şi 
partidelor relevante din Turcia; solicită 
statelor membre ca, pe baza unei cooperări 
strânse cu coordonatorul UE pentru lupta 
împotriva terorismului şi cu Europol, să-şi 
intensifice cooperarea cu Turcia în 
domeniul combaterii terorismului, inclusiv 
împotriva grupurilor turce extremiste 
violente, care acţionează în Europa; invită 
Turcia să se asigure că definiţia pe care o 
dă terorismului este conformă cu normele 
UE şi cu alte norme internaţionale, 
precum şi să adopte o lege privind 
protecţia datelor şi o legislaţie privind 
finanţarea terorismului, astfel încât să 
poată fi încheiat un acord de cooperare cu 
Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu Eurojust 
şi cu statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de 
legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale;

Or. en

Amendamentul 385
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluţie
Punctul 27
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; 
solicită statelor membre ca, pe baza unei 
cooperări strânse cu coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului şi cu 
Europol, să-şi intensifice cooperarea cu 
Turcia în domeniul combaterii terorismului 
şi a criminalităţii organizate, care 
constituie o sursă de finanţare a 
terorismului; invită Turcia să adopte o lege 
privind protecţia datelor şi o legislaţie 
privind finanţarea terorismului, astfel 
încât să poată fi încheiat un acord de 
cooperare cu Europol şi să poată fi 
dezvoltată în continuare cooperarea 
judiciară cu Eurojust şi cu statele membre 
ale UE; consideră că numirea unui poliţist 
cu rangul de ofiţer de legătură Europol ar 
contribui la îmbunătăţirea cooperării 
bilaterale;

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; 
solicită statelor membre ca, pe baza unei 
cooperări strânse cu coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului şi cu 
Europol, să-şi intensifice cooperarea cu 
Turcia în domeniul combaterii terorismului 
şi a criminalităţii organizate, care 
constituie o sursă de finanţare a 
terorismului; invită Turcia să adopte o lege 
privind protecţia datelor, astfel încât să 
poată fi încheiat un acord de cooperare cu 
Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu Eurojust 
şi cu statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de 
legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale; invită 
Turcia să adopte o legislaţie privind 
finanţarea terorismului, în conformitate 
cu recomandările Grupului de Acţiune 
Financiară Internaţională (GAFI);

Or. en

Amendamentul 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii 

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
organizaţiile teroriste, şi îşi exprimă 
deplina solidaritate cu Turcia şi cu familiile 
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Europene, şi îşi exprimă deplina 
solidaritate cu Turcia şi cu familiile 
numeroaselor victime; solicită statelor 
membre ca, pe baza unei cooperări strânse 
cu coordonatorul UE pentru lupta 
împotriva terorismului şi cu Europol, să-şi 
intensifice cooperarea cu Turcia în 
domeniul combaterii terorismului şi a 
criminalităţii organizate, care constituie o 
sursă de finanţare a terorismului; invită 
Turcia să adopte o lege privind protecţia 
datelor şi o legislaţie privind finanţarea 
terorismului, astfel încât să poată fi 
încheiat un acord de cooperare cu Europol 
şi să poată fi dezvoltată în continuare 
cooperarea judiciară cu Eurojust şi cu 
statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de 
legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale;

numeroaselor victime; solicită statelor 
membre ca, pe baza unei cooperări strânse 
cu coordonatorul UE pentru lupta 
împotriva terorismului şi cu Europol, să-şi 
intensifice cooperarea cu Turcia în 
domeniul combaterii terorismului şi a 
criminalităţii organizate, care constituie o 
sursă de finanţare a terorismului; invită 
Turcia să adopte o lege privind protecţia 
datelor şi o legislaţie privind finanţarea 
terorismului, astfel încât să poată fi 
încheiat un acord de cooperare cu Europol 
şi să poată fi dezvoltată în continuare 
cooperarea judiciară cu Eurojust şi cu 
statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de 
legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale;

Or. en

Amendamentul 387
Ismail Ertug

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; 
solicită statelor membre ca, pe baza unei 
cooperări strânse cu coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului şi cu 
Europol, să-şi intensifice cooperarea cu 
Turcia în domeniul combaterii terorismului 
şi a criminalităţii organizate, care 
constituie o sursă de finanţare a 
terorismului; invită Turcia să adopte o lege 

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; 
regretă faptul că finanţarea organizaţiilor 
teroriste provine în principal din ţările 
europene şi solicită statelor membre ca, pe 
baza unei cooperări strânse cu 
coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului şi cu Europol, să-şi intensifice 
cooperarea cu Turcia în domeniul 
combaterii terorismului şi a criminalităţii 
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privind protecţia datelor şi o legislaţie 
privind finanţarea terorismului, astfel încât 
să poată fi încheiat un acord de cooperare 
cu Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu Eurojust 
şi cu statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de 
legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale;

organizate, care constituie o sursă de 
finanţare a terorismului; invită Turcia să 
adopte o lege privind protecţia datelor şi o 
legislaţie privind finanţarea terorismului, 
astfel încât să poată fi încheiat un acord de 
cooperare cu Europol şi să poată fi 
dezvoltată în continuare cooperarea 
judiciară cu Eurojust şi cu statele membre 
ale UE; consideră că numirea unui poliţist 
cu rangul de ofiţer de legătură Europol ar 
contribui la îmbunătăţirea cooperării 
bilaterale;

Or. en

Amendamentul 388
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite de 
PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, 
şi îşi exprimă deplina solidaritate cu Turcia 
şi cu familiile numeroaselor victime; 
solicită statelor membre ca, pe baza unei 
cooperări strânse cu coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului şi cu 
Europol, să-şi intensifice cooperarea cu 
Turcia în domeniul combaterii terorismului 
şi a criminalităţii organizate, care 
constituie o sursă de finanţare a 
terorismului; invită Turcia să adopte o lege 
privind protecţia datelor şi o legislaţie 
privind finanţarea terorismului, astfel încât 
să poată fi încheiat un acord de cooperare 
cu Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu Eurojust 
şi cu statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de
legătură Europol ar contribui la 

27. îşi reiterează condamnarea în termenii 
cei mai fermi cu privire la continuarea 
violenţelor cu caracter terorist săvârşite 
atât de PKK, care este înscris pe lista 
organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene,
cât şi de alte organizaţii teroriste şi îşi 
exprimă deplina solidaritate cu Turcia şi cu 
familiile numeroaselor victime; solicită 
statelor membre ca, pe baza unei cooperări 
strânse cu coordonatorul UE pentru lupta 
împotriva terorismului şi cu Europol, unde 
este cazul, să-şi intensifice cooperarea cu 
Turcia în domeniul combaterii terorismului 
şi a criminalităţii organizate, care 
constituie o sursă de finanţare a 
terorismului; invită Turcia să adopte o lege 
privind protecţia datelor şi o legislaţie 
privind finanţarea terorismului, astfel încât 
să poată fi încheiat un acord de cooperare 
cu Europol şi să poată fi dezvoltată în 
continuare cooperarea judiciară cu Eurojust 
şi cu statele membre ale UE; consideră că 
numirea unui poliţist cu rangul de ofiţer de 
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îmbunătăţirea cooperării bilaterale; legătură Europol ar contribui la 
îmbunătăţirea cooperării bilaterale;

Or. en

Amendamentul 389
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

solicită Turciei îmbunătăţirea cooperării 
cu Georgia şi Azerbaidjan în ceea ce 
priveşte barajele planificate pe râul Kura; 
subliniază necesitatea dialogului dintre 
Turcia şi Siria cu privire la dezvoltarea 
viitoare a Proiectului Anatoliei de Sud-
Est;

Or. pl

Amendamentul 390
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. solicită Turciei să pună capăt 
acţiunilor de subminare a eforturilor şi 
iniţiativelor juridice ale Republicii Cipru
şi ale companiilor străine care forează în 
zona economică exclusivă a Republicii 
Cipru, în scopul găsirii de gaze şi petrol; 
solicită Turciei să pună capăt încălcării 
acquis-ului Uniunii şi dreptului 
internaţional al mării, acest lucru 
constituind un element indispensabil al 
negocierilor sale de aderare cu UE şi, 
aşadar, să respecte normele şi caracterul 
juridic şi politic ale unui stat candidat, 
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care ar trebui să respecte pe deplin 
drepturile suverane ale tuturor statelor 
membre, astfel cum sunt prevăzute în 
Tratate;

Or. en

Amendamentul 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină angajamentul asumat de 
Turcia faţă de forţele democratice din 
Siria şi asigurarea unei asistenţe 
umanitare pentru sirienii care şi-au 
părăsit ţara; solicită Comisiei, statelor 
membre şi comunităţii internaţionale să 
sprijine eforturile depuse de Turcia pentru 
a face faţă dimensiunii umanitare tot mai 
importante a crizei din Siria; subliniază 
importanţa unei viziuni comune a UE şi a 
Turciei cu privire la modul în care poate fi 
oferită asistenţa umanitară disponibilă 
cetăţenilor sirieni strămutaţi care se află în 
prezent pe teritoriul turc sau în aşteptare la 
frontierele acestei ţări;

28. solicită Comisiei, statelor membre şi 
comunităţii internaţionale să sprijine 
eforturile depuse de Turcia pentru a face 
faţă dimensiunii umanitare tot mai 
importante a crizei din Siria; subliniază 
importanţa unei viziuni comune a UE şi a 
Turciei cu privire la modul în care poate fi 
oferită asistenţa umanitară disponibilă 
cetăţenilor sirieni strămutaţi care se află în 
prezent pe teritoriul turc sau în aşteptare la 
frontierele acestei ţări;

Or. nl

Amendamentul 392
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină angajamentul asumat de 
Turcia faţă de forţele democratice din 
Siria şi asigurarea unei asistenţe 

28. sprijină asigurarea de către Turcia a
unei asistenţe umanitare pentru sirienii care 
şi-au părăsit ţara; solicită Comisiei, statelor 
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umanitare pentru sirienii care şi-au părăsit 
ţara; solicită Comisiei, statelor membre şi 
comunităţii internaţionale să sprijine 
eforturile depuse de Turcia pentru a face 
faţă dimensiunii umanitare tot mai 
importante a crizei din Siria; subliniază 
importanţa unei viziuni comune a UE şi a 
Turciei cu privire la modul în care poate fi
oferită asistenţa umanitară disponibilă 
cetăţenilor sirieni strămutaţi care se află în 
prezent pe teritoriul turc sau în aşteptare la 
frontierele acestei ţări;

membre şi comunităţii internaţionale să 
sprijine eforturile depuse de Turcia pentru 
a face faţă dimensiunii umanitare tot mai 
importante a crizei din Siria; subliniază 
importanţa unei viziuni comune a UE şi a 
Turciei cu privire la modul în care poate fi 
oferită asistenţa umanitară disponibilă 
cetăţenilor sirieni strămutaţi care se află în 
prezent pe teritoriul turc;

Or. pl

Amendamentul 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
sirienii care şi-au părăsit ţara; solicită 
Comisiei, statelor membre şi comunităţii 
internaţionale să sprijine eforturile depuse 
de Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune a UE şi a Turciei cu privire la 
modul în care poate fi oferită asistenţa 
umanitară disponibilă cetăţenilor sirieni 
strămutaţi care se află în prezent pe 
teritoriul turc sau în aşteptare la frontierele 
acestei ţări;

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
refugiaţii care şi-au părăsit ţara; solicită 
Comisiei, statelor membre şi comunităţii 
internaţionale să sprijine eforturile depuse 
de Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune şi a unei transparenţe a UE şi a 
Turciei cu privire la modul în care poate fi 
oferită asistenţa umanitară disponibilă 
cetăţenilor sirieni strămutaţi care se află în 
prezent pe teritoriul turc sau în aşteptare la 
frontierele acestei ţări;

Or. en

Amendamentul 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
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Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
sirienii care şi-au părăsit ţara; solicită 
Comisiei, statelor membre şi comunităţii 
internaţionale să sprijine eforturile depuse 
de Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune a UE şi a Turciei cu privire la 
modul în care poate fi oferită asistenţa 
umanitară disponibilă cetăţenilor sirieni 
strămutaţi care se află în prezent pe 
teritoriul turc sau în aşteptare la frontierele 
acestei ţări;

28. recunoaşte înmulţirea repercusiunilor 
situaţiei din Siria, care se agravează 
rapid, asupra securităţii şi stabilităţii 
regiunii; sprijină angajamentul asumat de 
Turcia faţă de forţele democratice din Siria 
şi asigurarea unei asistenţe umanitare 
pentru sirienii care şi-au părăsit ţara; 
solicită Comisiei, statelor membre şi 
comunităţii internaţionale să sprijine 
eforturile depuse de Turcia pentru a face 
faţă dimensiunii umanitare tot mai 
importante a crizei din Siria; subliniază 
importanţa unei viziuni comune a UE şi a 
Turciei cu privire la modul în care poate fi 
oferită asistenţa umanitară disponibilă 
cetăţenilor sirieni strămutaţi care se află în 
prezent pe teritoriul turc sau în aşteptare la 
frontierele acestei ţări;

Or. en

Amendamentul 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
sirienii care şi-au părăsit ţara; solicită 
Comisiei, statelor membre şi comunităţii 
internaţionale să sprijine eforturile depuse 
de Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune a UE şi a Turciei cu privire la 
modul în care poate fi oferită asistenţa 
umanitară disponibilă cetăţenilor sirieni 

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
sirienii care şi-au părăsit ţara; solicită 
Comisiei, statelor membre şi comunităţii 
internaţionale să sprijine eforturile depuse 
de Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune a UE şi a Turciei cu privire la 
modul în care poate fi oferită asistenţa 
umanitară disponibilă cetăţenilor sirieni 
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strămutaţi care se află în prezent pe 
teritoriul turc sau în aşteptare la frontierele 
acestei ţări;

strămutaţi care se află în prezent pe 
teritoriul turc sau în aşteptare la frontierele 
acestei ţări; subliniază faptul că, pe lângă 
asistenţa umanitară, UE şi Turcia ar 
trebui să încerce în mod activ să dezvolte 
o viziune strategică comună, cu scopul de 
a-şi consolida capacitatea de a pune capăt 
crizei din Siria;

Or. en

Amendamentul 396
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
sirienii care şi-au părăsit ţara; solicită 
Comisiei, statelor membre şi comunităţii 
internaţionale să sprijine eforturile depuse 
de Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune a UE şi a Turciei cu privire la 
modul în care poate fi oferită asistenţa 
umanitară disponibilă cetăţenilor sirieni 
strămutaţi care se află în prezent pe 
teritoriul turc sau în aşteptare la frontierele 
acestei ţări;

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
numărul tot mai mare de sirieni care şi-au 
părăsit ţara; solicită Comisiei, statelor 
membre şi comunităţii internaţionale să
sprijine în continuare eforturile depuse de 
Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune a UE şi a Turciei cu privire la 
modul în care poate fi oferită asistenţa 
umanitară disponibilă cetăţenilor sirieni 
strămutaţi care se află în prezent pe 
teritoriul turc sau în aşteptare la frontierele 
acestei ţări;

Or. en

Amendamentul 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Propunere de rezoluţie
Punctul 28
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină angajamentul asumat de Turcia 
faţă de forţele democratice din Siria şi 
asigurarea unei asistenţe umanitare pentru 
sirienii care şi-au părăsit ţara; solicită 
Comisiei, statelor membre şi comunităţii 
internaţionale să sprijine eforturile depuse 
de Turcia pentru a face faţă dimensiunii 
umanitare tot mai importante a crizei din 
Siria; subliniază importanţa unei viziuni 
comune a UE şi a Turciei cu privire la 
modul în care poate fi oferită asistenţa 
umanitară disponibilă cetăţenilor sirieni 
strămutaţi care se află în prezent pe 
teritoriul turc sau în aşteptare la frontierele 
acestei ţări;

28. sprijină angajamentul politic asumat de 
Turcia faţă de forţele democratice din Siria 
şi asigurarea unei asistenţe umanitare 
pentru sirienii care şi-au părăsit ţara; 
solicită Comisiei, statelor membre şi 
comunităţii internaţionale să sprijine 
eforturile depuse de Turcia pentru a face 
faţă dimensiunii umanitare tot mai 
importante a crizei din Siria; subliniază 
importanţa unei viziuni comune a UE şi a 
Turciei cu privire la modul în care poate fi 
oferită asistenţa umanitară disponibilă 
cetăţenilor sirieni strămutaţi care se află în 
prezent pe teritoriul turc sau în aşteptare la 
frontierele acestei ţări;

Or. de

Amendamentul 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. solicită Turciei să îşi folosească 
influenţa în regiune şi în lumea islamică 
pentru a obţine un armistiţiu timpuriu în 
Siria, drept condiţie prealabilă pentru a 
pune capăt omorurilor şi a găsi o soluţie 
politică pentru conflictele interne din 
Siria, precum şi pentru a se asigura că 
părţile la conflictul din Siria nu primesc 
niciun fel de asistenţă militară pe sau prin 
teritoriul Turciei; subliniază, în acest 
sens, caracterul obligatoriu al 
embargoului asupra armelor impus Siriei 
de Uniunea Europeană; 

Or. de
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Amendamentul 399
Willy Meyer

Propunerea de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. consideră că utilizarea de către 
NATO a rachetelor Patriot la graniţa 
dintre Turcia şi Siria conduce la o 
agravare suplimentară a tensiunilor, cu 
consecinţe neprevăzute şi solicită 
retragerea imediată a acestora;

Or. en

Amendamentul 400
Renate Sommer

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea 
aprofundării dialogului strategic UE-
Turcia privind energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui aprofundat dialogul strategic UE-
Turcia privind energia;

Or. de

Amendamentul 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
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Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea 
aprofundării dialogului strategic UE-
Turcia privind energia;

29. salută cooperarea dintre UE şi Turcia 
în legătură cu o întreagă serie de aspecte 
importante legate de energie şi invită 
Turcia să se angajeze în cadrul acestei 
cooperări;

Or. en

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

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi încurajează Turcia să se 
angajeze în continuare în cadrul acestei 
cooperări; salută întâlnirea grupului de 
coordonare de la Ankara, din 
14 februarie 2013; consideră că, având în 
vedere rolul strategic al Turciei şi resursele 
sale semnificative de energie eoliană, 
solară şi geotermală, ar trebui lansat un 
proces de analiză cu privire la deschiderea
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia; consideră că atât cooperarea 
consolidată între UE şi Turcia în
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domeniul energiei, cât şi orice negocieri 
eventuale pe marginea capitolului 15 ar 
trebui să încurajeze dezvoltarea 
potenţialului de energie din surse 
regenerabile şi a infrastructurii 
transfrontaliere de transport al energiei 
electrice;

Or. en

Amendamentul 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea 
aprofundării dialogului strategic UE-
Turcia privind energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări;

Or. nl

Amendamentul 404
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
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de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea 
aprofundării dialogului strategic UE-
Turcia privind energia;

de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări;

Or. nl

Amendamentul 405
Eleni Theocharous

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia;

29. salută cooperarea dintre UE şi Turcia 
în legătură cu o întreagă serie de aspecte 
importante legate de energie şi invită 
Turcia să se angajeze în cadrul acestei 
cooperări; consideră că, având în vedere 
rolul strategic al Turciei, ar trebui lansat un 
prim proces de analiză cu privire la 
importanţa deschiderii negocierilor pe 
marginea capitolului 15, referitor la 
energie, în vederea aprofundării dialogului 
strategic UE-Turcia privind energia, cu 
condiţia ca guvernul turc să se angajeze 
că nu va mai încălca drepturile suverane 
ale ţărilor învecinate şi că va respecta pe 
deplin Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind dreptul mării;

Or. en

Amendamentul 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 29



AM\926945RO.doc 129/134 PE504.402v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea 
aprofundării dialogului strategic UE-
Turcia privind energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări;

Or. en

Amendamentul 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia, cu condiţia ca Turcia să îşi 
îndeplinească obligaţia de a semna şi 
ratifica CNUDM şi de a respecta 
drepturile suverane ale tuturor statelor 
membre ale UE;

Or. en
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Amendamentul 408
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia; subliniază necesitatea extinderii 
cooperării strategice în ceea ce priveşte 
coridoarele energetice ale UE către 
Europa Centrală şi de Est;

Or. en

Amendamentul 409
Ioannis Kasoulides

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei,
dar şi dreptul internaţional şi CNUDM, ar 
trebui lansat un prim proces de analiză cu 
privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
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energia;

Or. en

Amendamentul 410
Adrian Severin

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze în 
cadrul acestei cooperări; consideră că, 
având în vedere rolul strategic al Turciei, 
ar trebui lansat un prim proces de analiză 
cu privire la importanţa deschiderii 
negocierilor pe marginea capitolului 15, 
referitor la energie, în vederea aprofundării 
dialogului strategic UE-Turcia privind 
energia;

29. salută decizia de extindere a cooperării 
dintre UE şi Turcia în legătură cu o 
întreagă serie de aspecte importante legate 
de energie şi invită Turcia să se angajeze 
că se va implica în continuare în cadrul 
acestei cooperări; consideră că, având în 
vedere rolul strategic al Turciei, ar trebui 
lansat un prim proces de analiză cu privire 
la importanţa deschiderii negocierilor pe 
marginea capitolului 15, referitor la 
energie, în vederea aprofundării dialogului 
strategic UE-Turcia privind energia;

Or. en

Amendamentul 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. consideră că Turcia este un partener 
important în regiunea Mării Negre, având 
o importanţă strategică pentru UE; 
încurajează Turcia să sprijine în 
continuare şi să contribuie în mod activ la 
punerea în aplicare a politicilor şi a 
programelor UE în această regiune;

Or. en
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Amendamentul 412
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. subliniază importanţa deschiderii 
capitolului 19 din negocierile de aderare 
privind politica socială şi ocuparea forţei 
de muncă şi solicită Turciei să se asigure 
că drepturile sindicale sunt respectate pe 
deplin, în conformitate cu standardele UE 
şi OIM, în special în ceea ce priveşte 
dreptul la organizare, la grevă şi la 
negocieri colective, inclusiv din 
perspectiva egalităţii între bărbaţi şi 
femei;

Or. en

Amendamentul 413
Boris Zala

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. subliniază faptul că intensificarea 
cooperării bilaterale în domeniul 
afacerilor regionale nu constituie doar o 
problemă de interese comune şi de 
sinergii din punctul de vedere al 
resurselor, ci una de necesitate strategică, 
în special în contextul Primăverii arabe; 
solicită Consiliului, Comisiei, SEAE şi 
Guvernului Turciei să depăşească 
disputele nerezolvate şi, într-un spirit 
pozitiv şi ca metodă de consolidare a 
parcursului către aderare, să implice mai 
mult Turcia în cadrul instituţional al 
Uniunii în ceea ce priveşte acţiunile 
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externe, apărarea şi politica de vecinătate; 
îşi exprimă opinia că, acolo unde este 
cazul, Turcia ar trebui să fie invitată să 
participe la structurile politicii europene 
de vecinătate, inclusiv la grupurile 
operative constituite împreună cu Tunisia, 
Egipt şi alte state cu care Uniunea se 
învecinează la sud;

Or. en

Amendamentul 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. invită Comisia să acorde în continuare 
sprijin organizaţiilor societăţii civile şi 
activităţilor interpersonale acordând o 
finanţare adecvată Dialogului cu 
societatea civilă, IEDDO şi programelor 
de învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv 
activităţilor cu caracter cultural şi 
mediatic;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 415
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. invită Comisia să acorde în continuare 
sprijin organizaţiilor societăţii civile şi 
activităţilor interpersonale acordând o 
finanţare adecvată Dialogului cu 
societatea civilă, IEDDO şi programelor 
de învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv 

eliminat
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activităţilor cu caracter cultural şi 
mediatic;

Or. nl


