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28.6.2017 A8-0234/1 

Amendamentul  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază importanța strategică a 

unor bune relații UE-Turcia și valoarea 

adăugată ridicată a cooperării pentru a face 

față provocărilor cu care se confruntă 

ambele părți; recunoaște că atât Turcia, cât 

și UE au trecut prin propriile procese de 

transformare internă de la deschiderea 

negocierilor de aderare în 2004; regretă 

faptul că instrumentele de aderare nu au 

fost utilizate pe deplin și că s-au înregistrat 

regrese în domenii precum statul de drept 

și drepturile omului, care reprezintă piatra 

de temelie a criteriilor de la Copenhaga, și 
că, de-a lungul anilor, sprijinul public 

pentru integrarea deplină a Turciei în UE a 

scăzut pe ambele părți; își menține 

angajamentul față de cooperare și 

menținerea unui dialog constructiv și 

deschis cu guvernul turc, pentru a aborda 

provocările și prioritățile comune cum ar fi 

stabilitatea regională, situația din Siria, 

migrația și securitatea; 

3. subliniază importanța strategică a 

unor bune relații UE-Turcia și valoarea 

adăugată ridicată a cooperării pentru a face 

față provocărilor cu care se confruntă 

ambele părți; recunoaște că atât Turcia, cât 

și UE au trecut prin propriile procese de 

transformare internă de la deschiderea 

negocierilor de aderare în 2004; ia act de 

faptul că s-au înregistrat regrese în 

domenii precum statul de drept și 

drepturile omului; subliniază că, de-a 

lungul anilor, sprijinul public pentru 

integrarea deplină a Turciei în UE a scăzut 

pe ambele părți; își menține angajamentul 

față de cooperare și menținerea unui dialog 

constructiv și deschis cu guvernul turc, 

pentru a aborda provocările și prioritățile 

comune cum ar fi stabilitatea regională, 

situația din Siria, migrația și securitatea; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Amendamentul  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reamintește poziția sa din 

noiembrie 2016 de a îngheța procesul de 

aderare a Turciei; 

7. reamintește poziția sa din 

noiembrie 2016 de a îngheța procesul de 

aderare a Turciei; solicită, ca răspuns la 

situația din Turcia și la scăderea 

sprijinului pentru integrare deplină din 

partea ambelor părți, oprirea definitivă a 

procesului de aderare a Turciei; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Amendamentul  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia și statele membre 

ca, în conformitate cu Cadrul de 

negociere, să suspende oficial și imediat 

negocierile de aderare cu Turcia în cazul 

în care pachetul de reformă 

constituțională este pus în aplicare fără 

modificări; subliniază, luând act de 

remarcile Comisiei de la Veneția cu privire 

la reforma constituțională, că modificările 

constituționale propuse nu respectă 

principiile fundamentale ale separării 

puterilor, nu oferă un sistem de ponderi și 

contraponderi suficiente și nu sunt 

conforme criteriilor de la Copenhaga; 

invită Comisia, statele membre și Turcia 

să organizeze o dezbatere deschisă și 

sinceră cu privire la domeniile de interes 

comun în care ar fi posibilă o cooperare 

intensificată; subliniază că orice 

angajament politic dintre UE și Turcia ar 

trebui să se bazeze pe dispoziții de 

condiționalitate privind respectarea 

democrației, a statului de drept și a 

drepturilor fundamentale; 

8. solicită suspendarea permanentă și 

imediată a negocierilor de aderare cu 

Turcia; subliniază, luând act de remarcile 

Comisiei de la Veneția cu privire la 

reforma constituțională, că modificările 

constituționale propuse nu respectă 

principiile fundamentale ale separării 

puterilor și nu oferă un sistem de ponderi și 

contraponderi suficiente; subliniază că 

orice angajament politic dintre UE și 

Turcia ar trebui să se bazeze pe dispoziții 

de condiționalitate privind respectarea 

democrației, a statului de drept și a 

drepturilor fundamentale; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Amendamentul  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. observă că liberalizarea regimului 

vizelor este deosebit de importantă pentru 

populația turcă, în special pentru oamenii 

de afaceri și pentru cetățenii de origine 

turcă din UE, și va consolida contactele 

interpersonale; încurajează guvernul turc 

să respecte pe deplin criteriile finale 

restante, așa cum au fost identificate în 

Foaia de parcurs privind liberalizarea 

vizelor; subliniază că revizuirea legislației 

sale împotriva terorismului reprezintă o 

condiție esențială pentru garantarea 

drepturilor și libertăților fundamentale și 

că liberalizarea vizelor va fi posibilă 

numai după îndeplinirea tuturor acestor 

criterii; 

23. solicită suspendarea liberalizării 

regimului vizelor pentru Turcia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Amendamentul  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia să ia în considerare 

cele mai recente evoluții din Turcia atunci 

când efectuează revizuirea la jumătatea 

perioadei a fondurilor Instrumentului de 

asistență pentru preaderare (IPA) în 2017, 

precum și să suspende utilizarea 

fondurilor de preaderare în cazul în care 

se suspendă negocierile de aderare; invită 

Comisia ca, în acest caz, să utilizeze aceste 

fonduri pentru a sprijini direct societatea 

civilă turcă și refugiații din Turcia și să 

investească mai mult în programele de 

schimburi interpersonale, precum 

Erasmus+ pentru studenți, cadre 

universitare și jurnaliști; 

25. solicită suspendarea permanentă a 

fondurilor de preaderare; afirmă că aceste 

fonduri ar trebui să fie rambursate 

contribuabililor din statele membre; 

Or. en 

 

 


