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28.6.2017 A8-0234/26 

Amendamentul  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

în numele Grupului ENF 

 

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. invită Comisia și statele membre să 

întrerupă definitiv negocierile de aderare 

cu Turcia; 

Or. en 



 

AM\1129584RO.docx  PE605.568v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.6.2017 A8-0234/27 

Amendamentul  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

în numele Grupului ENF 

 

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.  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 înceteze definitiv orice 

finanțare de preaderare; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Amendamentul  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. condamnă cu fermitate declarațiile 

făcute de către președintele Erdogan, prin 

care acesta i-a acuzat pe unii dintre liderii 

Uniunii Europene că ar folosi „practici 

naziste” și i-a calificat pe cetățenii lor drept 

„naziști”; subliniază că continuarea 

acestor declarații nejustificate 

subminează credibilitatea Turciei ca 

partener politic și că exportarea 

conflictelor sale interne reprezintă o 

amenințare la adresa conviețuirii pașnice în 

cadrul societății în statele membre în care 

există o comunitate extinsă de origine 

turcă; subliniază că guvernul turc trebuie să 

se abțină de la eforturi sistematice de 

mobilizare a diasporei turce din statele 

membre pentru atingerea propriilor 

scopuri; ia act cu preocupare de relatările 

privind presupuse presiuni asupra 

membrilor diasporei turce care locuiesc în 

statele membre și condamnă supravegherea 

de către autoritățile turce a cetățenilor cu 

dublă cetățenie care trăiesc în străinătate; 

este preocupat de revocarea unui număr 

mare de pașapoarte, care a lăsat numeroase 

persoane apatride prin încălcarea 

Convenției ONU din 1954 privind statutul 

apatrizilor și a Convenției ONU din 1961 

privind reducerea cazurilor de apatridie, 

precum și de refuzul consulatelor turce de 

a-și oferi serviciile mai multor cetățeni ai 

28. condamnă cu fermitate declarațiile 

făcute de către președintele Erdogan, prin 

care acesta i-a acuzat pe unii dintre liderii 

Uniunii Europene că ar folosi „practici 

naziste” și i-a calificat pe cetățenii lor drept 

„naziști”; atrage atenția asupra faptului 

că Turcia ar trebui să respecte 

suveranitatea și integritatea teritorială a 

statelor membre; subliniază că exportarea 

conflictelor sale interne reprezintă o 

amenințare la adresa conviețuirii pașnice în 

cadrul societății în statele membre în care 

există o comunitate extinsă de origine 

turcă; subliniază că guvernul turc trebuie să 

se abțină de la eforturi sistematice de 

mobilizare a diasporei turce din statele 

membre pentru atingerea propriilor 

scopuri; ia act cu preocupare de relatările 

privind presupuse presiuni asupra 

membrilor diasporei turce care locuiesc în 

statele membre și condamnă supravegherea 

de către autoritățile turce a cetățenilor cu 

dublă cetățenie care trăiesc în străinătate; 

este preocupat de revocarea unui număr 

mare de pașapoarte, care a lăsat numeroase 

persoane apatride prin încălcarea 

Convenției ONU din 1954 privind statutul 

apatrizilor și a Convenției ONU din 1961 

privind reducerea cazurilor de apatridie, 

precum și de refuzul consulatelor turce de 

a-și oferi serviciile mai multor cetățeni ai 
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săi; săi; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Amendamentul  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. îndeamnă cu fermitate guvernul 

turc să recunoască genocidul armean; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Amendamentul  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31a. condamnă încercările de a 

converti Hagia Sophia într-o moschee, în 

special prin numirea unui imam 

permanent în octombrie 2016 și prin 

organizarea unor rugăciuni musulmane 

radiodifuzate la care au participat 

funcționari guvernamentali la 21 iunie 

2017; 

Or. en 



 

AM\1129584RO.docx  PE605.568v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.6.2017 A8-0234/31 

Amendamentul  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31b. îndeamnă guvernul turc să se 

abțină de la confiscarea proprietăților 

creștine, așa cum s-a întâmplat recent în 

cazul a aproximativ șaizeci de biserici, 

cimitire și alte proprietăți în sud-estul 

țării; îndeamnă guvernul să înapoieze 

aceste proprietăți proprietarilor lor de 

drept; 

Or. en 

 

 


