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6.3.2019 A8-0091/2

Alteração 2
Renate Sommer
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0091/2019
Kati Piri
Relatório de 2018 relativo à Turquia
(2018/2150(INI))

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Manifesta a sua preocupação com 
a prevalência e a gravidade da violência 
contra as mulheres na sociedade turca – 
incluindo os crimes de honra, os 
casamentos infantis não legais e os 
abusos sexuais – e com a relutância das 
autoridades turcas em punir os autores de 
atos de violência com base no género; 
salienta que a violência doméstica causou 
a morte de 440 mulheres em 2018 – um 
aumento comparativamente aos anos 
anteriores – e que os processos penais são 
muitas vezes morosos e sujeitos a atrasos; 
insta o Governo turco a adotar e aplicar 
uma política de tolerância zero 
relativamente a esta questão;
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6.3.2019 A8-0091/3

Alteração 3
Renate Sommer
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0091/2019
Kati Piri
Relatório de 2018 relativo à Turquia
(2018/2150(INI))

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia, em conformidade com o Quadro 
de Negociação, a suspenderem 
formalmente as negociações de adesão 
com a Turquia; continua, no entanto, 
empenhado no diálogo democrático e 
político com a Turquia;  solicita à 
Comissão que utilize os fundos atualmente 
atribuídos ao abrigo do Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA II e do 
futuro IPA III) para apoiar, através de uma 
dotação específica gerida diretamente pela 
União, a sociedade civil turca, os 
defensores dos direitos humanos e os 
jornalistas, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as 
plataformas de comunicação social para 
jornalistas, na condição de proteger e 
promover os valores e os princípios 
democráticos, os direitos humanos e o 
Estado de direito; espera que, sem prejuízo 
do artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia, a relação entre a Turquia e a UE 
seja redefinida em termos de uma parceria 
eficaz;  sublinha que qualquer 
compromisso político entre a UE e a 
Turquia deve ter por base as disposições 

21. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia a terminarem as negociações de 
adesão com a Turquia; continua, no 
entanto, empenhado no diálogo 
democrático e político com a Turquia; 
solicita à Comissão que utilize os fundos 
atualmente atribuídos ao abrigo do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA II e do futuro IPA III) para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida 
diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, os defensores dos direitos humanos e 
os jornalistas, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as 
plataformas de comunicação social para 
jornalistas, na condição de proteger e 
promover os valores e os princípios 
democráticos, os direitos humanos e o 
Estado de direito; espera que, sem prejuízo 
do artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia, a relação entre a Turquia e a UE 
seja redefinida em termos de uma parceria 
eficaz; sublinha que qualquer compromisso 
político entre a UE e a Turquia deve ter por 
base as disposições em matéria de 
condicionalidade relativas ao respeito pela 
democracia, pelo Estado de direito e pelos 
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em matéria de condicionalidade relativas 
ao respeito pela democracia, pelo Estado 
de direito e pelos direitos fundamentais;

direitos fundamentais;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/4

Alteração 4
Renate Sommer
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0091/2019
Kati Piri
Relatório de 2018 relativo à Turquia
(2018/2150(INI))

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, tem-se registado uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos;  recorda que o Parlamento solicitou 
reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos 
fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa 
altura em que o Governo turco se 
comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que os 
instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a 
um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;

22. Observa que, embora o processo de 
adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na 
Turquia, tem-se registado uma regressão 
considerável nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos; nota que a Turquia tem vindo a 
afastar-se cada vez mais da UE; lamenta 
profundamente a retórica antieuropeia do 
Presidente turco, que ensombrou as 
relações mútuas e conduziu ao atual 
impasse no processo de negociação;

Or. en


