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6.3.2019 A8-0091/5

Alteração 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Deplora as ações empreendidas 
pelo Governo turco contra cidadãos turcos 
em países terceiros, incluindo atos de 
assédio, raptos e vigilância encoberta, bem 
como a disponibilização de linhas 
telefónicas especiais através das quais as 
pessoas são incentivadas a denunciar 
outros cidadãos ao Governo turco; está 
profundamente preocupado com o rapto 
ilegal e a extradição de 101 cidadãos turcos 
que se verificaram em 18 países, tal como 
confirmado pela declaração das 
autoridades turcas de 16 de julho de 2018; 
insta os Estados-Membros da UE a 
garantirem que os pedidos de extradição 
sejam tratados de forma transparente, 
seguindo na íntegra os procedimentos 
judiciais conformes às normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos; reitera que os mandados de 
captura da Interpol não podem ser 
indevidamente utilizados para capturar 
dissidentes, defensores dos direitos 
humanos, jornalistas, ou ainda aqueles que 
assumam posições críticas em relação ao 
governo, como o antigo finalista do Prémio 
Sakharov Can Dündar;

3. Deplora as ações empreendidas 
pelo Governo turco contra cidadãos turcos 
em países terceiros, incluindo atos de 
assédio, raptos e vigilância encoberta, bem 
como a disponibilização de linhas 
telefónicas especiais através das quais as 
pessoas são incentivadas a denunciar 
outros cidadãos ao Governo turco; 
manifesta a sua preocupação pelo facto 
de o Governo turco ter oferecido uma 
recompensa pelo regresso dos cidadãos 
turcos que obtiveram o estatuto de 
refugiado na União Europeia e que vivem 
nos Estados-Membros; está 
profundamente preocupado com o rapto 
ilegal e a extradição de 101 cidadãos turcos 
que se verificaram em 18 países, tal como 
confirmado pela declaração das 
autoridades turcas de 16 de julho de 2018; 
insta os Estados-Membros da UE a 
garantirem que os pedidos de extradição 
sejam tratados de forma transparente, 
seguindo na íntegra os procedimentos 
judiciais conformes às normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos; reitera que os mandados de 
captura da Interpol não podem ser 
indevidamente utilizados para capturar 
dissidentes, defensores dos direitos 
humanos, jornalistas, ou ainda aqueles que 
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assumam posições críticas em relação ao 
governo, como o antigo finalista do Prémio 
Sakharov Can Dündar;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/6

Alteração 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta o Governo turco a respeitar e 
a cumprir plenamente as obrigações 
jurídicas que assumiu no que se refere à 
proteção do património cultural e, em 
particular, a elaborar em boa-fé um 
inventário integrado do património cultural 
arménio, grego, assírio e de outras origens, 
destruído ou arruinado ao longo do século 
passado;  exorta a Turquia a ratificar a 
Convenção da Unesco sobre a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, de 2005; exorta a Turquia a 
cooperar com as organizações 
internacionais pertinentes, em especial o 
Conselho da Europa, no contexto da 
prevenção e do combate ao tráfico ilícito e 
à destruição deliberada do património 
cultural;

13. Insta o Governo turco a respeitar e 
a cumprir plenamente as obrigações 
jurídicas que assumiu no que se refere à 
proteção do património cultural e, em 
particular, a elaborar em boa-fé um 
inventário integrado do património cultural 
arménio, grego, assírio e de outras origens, 
destruído ou arruinado ao longo do século 
passado; opõe-se, neste contexto, a 
qualquer posição extrema que promova a 
modificação do aspeto do monumento 
histórico-religioso de Hagia Sophia e a 
sua conversão numa mesquita; exorta a 
Turquia a ratificar a Convenção da Unesco 
sobre a Proteção e a Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais, de 
2005; exorta a Turquia a cooperar com as 
organizações internacionais pertinentes, em 
especial o Conselho da Europa, no 
contexto da prevenção e do combate ao 
tráfico ilícito e à destruição deliberada do 
património cultural;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Alteração 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
abusos dos direitos humanos, uso 
excessivo da força, tortura, bem como a 
restrição severa do direito à liberdade de 
opinião e de expressão, e a participação 
política no Sudeste, especialmente desde o 
colapso do processo de resolução da 
questão curda em 2015, tal como 
documentado pelo Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos do Homem 
e pelos defensores dos direitos humanos na 
Turquia; reitera a sua firme condenação 
do regresso à violência por parte do 
Partido dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que consta da lista de organizações 
terroristas da UE desde 2002; salienta a 
urgência de retomar um processo político 
credível conducente a uma resolução 
pacífica da questão curda; insta a Turquia a 
investigar de imediato as graves alegações 
de violações dos direitos humanos e a 
permitir que observadores internacionais 
efetuem uma verificação independente; 
está particularmente preocupado com a 
destruição de património histórico no 
Sudeste, incluindo o antigo Sur em 
Diyarbakir, que foi incluído na Lista do 

14. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a situação no sudeste da 
Turquia e com as graves alegações de 
abusos dos direitos humanos, uso 
excessivo da força, tortura, bem como a 
restrição severa do direito à liberdade de 
opinião e de expressão, e a participação 
política no Sudeste, especialmente desde o 
colapso do processo de resolução da 
questão curda em 2015, tal como 
documentado pelo Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos do Homem 
e pelos defensores dos direitos humanos na 
Turquia; salienta que a inclusão do PKK 
na lista de organizações terroristas da UE é 
um obstáculo na via da instauração da 
paz e do diálogo e ao estabelecimento de 
negociações, que, ao mesmo tempo, 
facilita a violação dos direitos humanos; 
insta, por conseguinte, o Conselho a rever 
a lista de organizações terroristas e a 
retirar o PKK dessa lista, tendo 
nomeadamente em conta o acórdão do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
de 15 de novembro de 2018, que suprime e 
anula a inclusão do PKK na lista de 
organizações terroristas elaborada pelo 
Conselho da União Europeia relativa ao 
período de 2014-2017; apela às 
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Património Mundial da UNESCO, 
ameaçando assim a preservação da 
identidade e da cultura curda na Turquia;

autoridades turcas para que reatem as 
negociações com os líderes do PKK com 
vista a encontrar uma solução pacífica 
para a questão curda; salienta a urgência 
de retomar um processo político credível 
conducente a uma resolução pacífica da 
questão curda; insta a Turquia a investigar 
de imediato as graves alegações de 
violações dos direitos humanos e a permitir 
que observadores internacionais efetuem 
uma verificação independente; está 
particularmente preocupado com a 
destruição de património histórico no 
Sudeste, incluindo o antigo Sur em 
Diyarbakir, que foi incluído na Lista do 
Património Mundial da UNESCO, 
ameaçando assim a preservação da 
identidade e da cultura curda na Turquia;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Alteração 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
em nome do Grupo GUE/NGL

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 

21. Tendo em conta o que precede, 
insta a Comissão e o Conselho da União 
Europeia, em conformidade com o Quadro 
de Negociação, a congelarem as 
negociações de adesão com a Turquia; 
continua, no entanto, empenhado no 
diálogo democrático e político com a 
Turquia; 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 direitos fundamentais;



AM\1178872PT.docx PE635.399v01-00

PT Unida na diversidade PT

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 
direitos fundamentais;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Alteração 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
em nome do Grupo GUE/NGL

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 
acentuada nos domínios do Estado de 
direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Alteração 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que a modernização da 
União Aduaneira reforçará ainda mais os 
laços já sólidos que unem a Turquia e a 
União Europeia, mantendo a ancoragem 
económica da Turquia à UE; considera, 
por conseguinte, que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e à 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia, a fim de incluir 
domínios relevantes como a agricultura, 
os serviços e os contratos públicos, que 
atualmente não são abrangidos; recorda 
que a Turquia é o quinto principal parceiro 
comercial da UE, e que a UE é o principal 
parceiro comercial deste país, que dois 
terços do investimento direto estrangeiro 
(IDE) na Turquia provêm dos Estados-
Membros da UE, e que a Turquia é um 
importante mercado de crescimento para a 
UE; considera que a modernização 
proporcionaria uma oportunidade valiosa 
para a condicionalidade democrática, um 
efeito de alavanca positivo e a 
possibilidade de elaborar um roteiro em 
que a modernização da união aduaneira 
seria acompanhada de compromissos 
concretos por parte da Turquia em matéria 
de reformas democráticas nos domínios da 
democracia, dos direitos humanos, das 

23. Considera que deve ser deixada 
aberta uma porta à modernização e à 
melhoria da União Aduaneira de 1995 
entre a UE e a Turquia; recorda que a 
Turquia é o quinto principal parceiro 
comercial da UE, e que a UE é o principal 
parceiro comercial deste país, que dois 
terços do investimento direto estrangeiro 
(IDE) na Turquia provêm dos Estados-
Membros da UE, e que a Turquia é um 
importante mercado de crescimento para a 
UE; considera que se pode contemplar a 
modernização, desde que a Turquia 
proceda previamente à plena aplicação, 
sem discriminação, das obrigações 
decorrentes do atual Acordo de União 
Aduaneira entre a Turquia e a UE; 
considera que, uma vez dado este passo, a 
modernização proporcionaria uma 
oportunidade valiosa para a 
condicionalidade democrática, um efeito de 
alavanca positivo e a possibilidade de 
elaborar um roteiro em que a modernização 
da união aduaneira seria acompanhada de 
compromissos concretos por parte da 
Turquia em matéria de reformas 
democráticas que reforcem o pleno 
cumprimento dos critérios de Copenhaga 
nos domínios da democracia, dos direitos 
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liberdades fundamentais, bem como do 
Estado de direito e rumo a um espaço 
verdadeiramente aberto para as 
organizações da sociedade civil e ao 
pluralismo; considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre o 
desenvolvimento económico sustentável 
em termos sociais e ambientais, as 
alterações climáticas, bem como sobre os 
direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco comprove a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes; insta a Comissão a incorporar 
uma cláusula em matéria de direitos 
humanos e de liberdades fundamentais na 
União Aduaneira melhorada, tornando os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais uma condição básica; 
recorda que a atual União Aduaneira só 
poderá alcançar o seu potencial máximo, se 
a Turquia aplicar plenamente o Protocolo 
Adicional em relação a todos os Estados-
Membros;

humanos, das liberdades fundamentais, 
bem como do Estado de direito e rumo a 
um espaço verdadeiramente aberto para as 
organizações da sociedade civil e ao 
pluralismo; considera, além disso, que a 
modernização da União Aduaneira 
constituiria uma importante oportunidade 
para o diálogo político sobre o 
desenvolvimento económico sustentável 
em termos sociais e ambientais, as 
alterações climáticas, bem como sobre os 
direitos laborais na Turquia; insta a 
Comissão a iniciar o trabalho preparatório 
para a modernização da União Aduaneira, 
logo que o Governo turco comprove a sua 
disponibilidade para levar a cabo reformas 
importantes; insta a Comissão a incorporar 
uma cláusula em matéria de direitos 
humanos e de liberdades fundamentais na 
União Aduaneira melhorada, tornando os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais uma condição básica; 
recorda que a atual União Aduaneira só 
poderá alcançar o seu potencial máximo, se 
a Turquia aplicar plenamente o Protocolo 
Adicional em relação a todos os Estados-
Membros;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Alteração 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório
Kati Piri
Relatório de 2018 relativo à Turquia
(2018/2150(INI))

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; convida o 
Governo turco a cumprir plenamente os 72 
critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais; 
incentiva a Turquia a envidar os esforços 
necessários para cumprir os restantes 
critérios de referência; salienta que a 
liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios tiverem sido total 
e eficazmente cumpridos de forma não 
discriminatória;

26. Observa que a liberalização dos 
vistos é de grande importância para os 
cidadãos turcos, em particular para 
estudantes, académicos, representantes de 
empresas e pessoas com laços familiares 
nos Estados-Membros da UE; recorda que 
o regime de liberalização de vistos não 
deve afetar os direitos dos cidadãos 
turcos, em particular os que procuram 
asilo na Europa, e não pode ser objeto de 
controlos mais rigorosos nas fronteiras 
nem de aplicação dos acordos de 
readmissão existentes, constituindo, por si 
só, o objetivo de alcançar o direito 
universal à livre circulação, tal como 
previsto no direito internacional; convida 
o Governo turco a cumprir plenamente os 
72 critérios identificados no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos; salienta 
que a revisão da legislação da Turquia em 
matéria de luta contra o terrorismo é uma 
condição fundamental para garantir os 
direitos e as liberdades fundamentais; 
incentiva a Turquia a envidar os esforços 
necessários para cumprir os restantes 
critérios de referência; salienta que a 
liberalização dos vistos será possível 
quando todos os critérios tiverem sido total 
e eficazmente cumpridos de forma não 
discriminatória em relação a todos os 



AM\1178872PT.docx PE635.399v01-00

PT Unida na diversidade PT

Estados-Membros da UE;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Alteração 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta à 
crise humanitária gerada pela guerra na 
Síria; considera que a população da 
Turquia tem demonstrado grande 
hospitalidade, ao oferecer abrigo a mais de 
3,5 milhões de refugiados sírios;  sublinha 
que há cerca de um milhão de crianças 
sírias em idade escolar na Turquia, das 
quais 60 % estão registadas em escolas 
turcas; toma nota da Declaração UE-
Turquia de 18 de março de 2016; insta a 
Turquia a respeitar o princípio da não 
repulsão; lamenta que, no âmbito do 
programa IPA 2011/2012, a UE tenha 
financiado a aquisição de veículos 
blindados Cobra II de vigilância, e insta a 
Comissão a acompanhar de perto a 
utilização de equipamentos (co)financiados 
ao abrigo dos programas da UE, bem como 
a aplicação efetiva do princípio da não 
repulsão, em particular na fronteira com a 
Síria; insta a UE e os seus Estados-
Membros a manterem a sua promessa 
relativamente a uma reinstalação em larga 
escala e a garantirem recursos financeiros 
adequados para apoiar os refugiados sírios 
na Turquia a longo prazo; toma 
conhecimento do Relatório Especial de 
2018 do Tribunal de Contas Europeu, que 

27. Congratula-se com o papel 
desempenhado pela Turquia na resposta 
aos desafios relacionados com as pessoas 
que necessitam de proteção internacional, 
na sequência da guerra na Síria; considera 
que a população da Turquia tem 
demonstrado grande hospitalidade, ao 
oferecer abrigo a mais de 3,5 milhões de 
refugiados sírios; sublinha que há cerca de 
um milhão de crianças sírias em idade 
escolar na Turquia, das quais 60 % estão 
registadas em escolas turcas; rejeita a 
Declaração UE-Turquia de 18 de março de 
2016; insta a Turquia a respeitar o 
princípio da não repulsão; lamenta que, no 
âmbito do programa IPA 2011/2012, a UE 
tenha financiado a aquisição de veículos 
blindados Cobra II de vigilância, e insta a 
Comissão a acompanhar de perto a 
utilização de equipamentos (co)financiados 
ao abrigo dos programas da UE, bem como 
a aplicação efetiva do princípio da não 
repulsão, em particular na fronteira com a 
Síria; insta a UE e os seus Estados-
Membros a manterem a sua promessa 
relativamente a uma reinstalação em larga 
escala e a garantirem recursos financeiros 
adequados para apoiar os refugiados sírios 
na Turquia a longo prazo; toma 
conhecimento do Relatório Especial de 
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apela a uma maior eficácia e transparência 
na afetação e na distribuição do 
financiamento; chama a atenção para a 
crescente incerteza dos refugiados sírios 
sobre as perspetivas da sua proteção 
temporária na Turquia, e solicita à Turquia 
que pondere estratégias para uma maior 
coesão social em zonas com comunidades 
de refugiados sírios de vasta dimensão, 
bem como para a inclusão socioeconómica 
e cultural a mais longo prazo e um acesso 
adequado e eficaz à educação e à formação 
no local de trabalho; insta a Comissão a 
permanecer vigilante e a assegurar que, nos 
casos em que sejam utilizados fundos da 
UE, os direitos dos refugiados sejam 
devidamente respeitados e que sejam 
tomadas medidas para evitar o trabalho 
infantil, a exploração sexual de crianças e 
outras violações dos direitos humanos;

2018 do Tribunal de Contas Europeu, que 
apela a uma maior eficácia e transparência 
na afetação e na distribuição do 
financiamento; chama a atenção para a 
crescente incerteza dos refugiados sírios 
sobre as perspetivas da sua proteção 
temporária na Turquia, e solicita à Turquia 
que pondere estratégias para uma maior 
coesão social em zonas com comunidades 
de refugiados sírios de vasta dimensão, 
bem como para a inclusão socioeconómica 
e cultural a mais longo prazo e um acesso 
adequado e eficaz à educação e à formação 
no local de trabalho; insta a Comissão a 
permanecer vigilante e a assegurar que, nos 
casos em que sejam utilizados fundos da 
UE, os direitos dos refugiados sejam 
devidamente respeitados e que sejam 
tomadas medidas para evitar o trabalho 
infantil, a exploração sexual de crianças e 
outras violações dos direitos humanos;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Alteração 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Assinala a importância, para a UE 
e os seus Estados-Membros e a Turquia, 
de manter um diálogo e uma cooperação 
estreitos em matéria de política externa e 
de segurança;  incentiva a cooperação e 
um maior alinhamento em matéria de 
política externa, de defesa e de segurança, 
incluindo a cooperação no domínio da 
luta contra o terrorismo; recorda que a 
Turquia também é membro de longa data 
da aliança da NATO e se reúne num local 
geoestratégico essencial para a 
manutenção da segurança regional e 
europeia; observa que a UE e os EUA 
continuam a cooperar em questões de 
importância estratégica (militar) no 
âmbito da NATO; insta, por isso, as 
autoridades turcas a retomarem a 
cooperação com os Estados-Membros da 
UE que integram a Aliança da NATO, no 
âmbito do programa rotativo de 
cooperação da NATO com países terceiros 
da UE;

Suprimido

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Alteração 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Reitera a importância de manter 
boas relações de vizinhança; insta a 
Turquia, neste contexto, a redobrar 
esforços no sentido de solucionar questões 
bilaterais ainda em aberto, incluindo 
obrigações jurídicas não cumpridas e 
diferendos não resolvidos que envolvem as 
fronteiras terrestres, marítimas e aéreas 
com os seus vizinhos mais próximos, em 
conformidade com as disposições da Carta 
das Nações Unidas e o direito 
internacional; solicita ao Governo turco 
que assine e ratifique a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM); insta o Governo da Turquia a 
pôr cobro às violações reiteradas do espaço 
aéreo e das águas territoriais da Grécia e a 
respeitar a integridade territorial e a 
soberania de todos os seus vizinhos; 
lamenta que a ameaça de «casus belli» 
emitida pela Grande Assembleia Nacional 
Turca contra a Grécia ainda não tenha sido 
retirada;

30. Reitera a importância de manter 
boas relações de vizinhança; insta a 
Turquia, neste contexto, a redobrar 
esforços no sentido de solucionar questões 
bilaterais ainda em aberto, incluindo 
obrigações jurídicas não cumpridas e 
diferendos não resolvidos que envolvem as 
fronteiras terrestres, marítimas e aéreas 
com os seus vizinhos mais próximos, em 
conformidade com as disposições da Carta 
das Nações Unidas e o direito 
internacional; solicita ao Governo turco 
que assine e ratifique a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM); insta o Governo da Turquia a 
pôr cobro às violações reiteradas do espaço 
aéreo e das águas territoriais da Grécia e a 
respeitar a integridade territorial e a 
soberania de todos os seus vizinhos; 
recorda que, de acordo com a CNUDM, a 
Grécia pode exercer o direito de alargar 
as suas águas territoriais a 12 milhas 
marítimas sempre que desejar; lamenta 
que a ameaça de «casus belli» emitida pela 
Grande Assembleia Nacional Turca contra 
a Grécia ainda não tenha sido retirada;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Alteração 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia uma solução justa, 
abrangente e viável, baseada numa 
federação bizonal e bicomunitária, com 
uma personalidade jurídica internacional 
única, soberania única, cidadania única, e 
com igualdade política entre as duas 
comunidades, em consonância com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, de acordo 
com o direito internacional, o acervo da 
UE, e com base no respeito pelos 
princípios em que se alicerça a União; 
chama a atenção para o quadro avançado 
pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e 
para o seu apelo ao reatamento das 
negociações, com base nos acordos já 
alcançados no processo Crans-Montana de 
2017; apela à UE e aos seus Estados-
Membros para que desempenhem um papel 
mais útil na condução das negociações a 
bom porto; reitera o seu apelo a todas as 
partes interessadas, em particular à 
Turquia, para que se comprometam e 
contribuam para uma solução global; apela 
à Turquia para que inicie a retirada das 
suas forças de Chipre, transfira a secção 

31. Congratula-se com os esforços das 
Nações Unidas para retomar as 
negociações sobre a reunificação de 
Chipre; apoia uma solução justa, 
abrangente e viável, baseada numa 
federação bizonal e bicomunitária, com 
uma personalidade jurídica internacional 
única, soberania única, cidadania única, e 
com igualdade política entre as duas 
comunidades, em consonância com as 
resoluções pertinentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, de acordo 
com o direito internacional, o acervo da 
UE, e com base no respeito pelos 
princípios em que se alicerça a União; 
chama a atenção para o quadro avançado 
pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, 
que prevê, nomeadamente, a cessação do 
Tratado de Garantias e de todo e qualquer 
direito unilateral de intervenção, e a 
rápida retirada de todas as forças de 
ocupação, e para o seu apelo ao 
reatamento das negociações, com base nos 
acordos já alcançados no processo Crans-
Montana de 2017;  apela à UE e aos seus 
Estados-Membros para que desempenhem 
um papel mais útil na condução das 
negociações a bom porto; reitera o seu 
apelo a todas as partes interessadas, em 
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isolada de Famagusta para as Nações 
Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.º 550 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU), e se abstenha de 
ações que alterem o equilíbrio demográfico 
da ilha com a sua política de colonatos 
ilegais; salienta a necessidade de aplicar o 
acervo comunitário em toda a ilha; 
reconhece, a este respeito, a continuação 
dos trabalhos do comité bicomunitário ad 
hoc para preparar a integração na UE; 
compromete-se a intensificar os seus 
esforços para colaborar com a comunidade 
cipriota turca na preparação da sua plena 
integração na UE, e insta a Comissão a 
fazer o mesmo; louva o importante 
trabalho realizado pelo Comité das Pessoas 
Desaparecidas (CMP), que procura 
encontrar pessoas desaparecidas cipriotas 
turcas e cipriotas gregas, e saúda o facto de 
ter sido autorizado um melhor acesso a 
locais pertinentes, incluindo zonas 
militares; insta a Turquia a apoiar o CMP 
prestando informações que se encontram 
nos seus arquivos militares; reconhece o 
direito da República de Chipre de concluir 
acordos bilaterais relativos à sua zona 
económica exclusiva; reitera o seu apelo à 
Turquia para que respeite integralmente os 
direitos soberanos de todos os Estados-
Membros, incluindo os direitos relativos à 
prospeção e exploração dos recursos 
naturais, em conformidade com o acervo 
da UE e o direito internacional; insta a 
Turquia a empenhar-se na resolução 
pacífica de litígios e a abster-se de 
qualquer ameaça ou ação suscetível de 
produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

particular à Turquia, para que se 
comprometam e contribuam para uma 
solução global; apela à Turquia para que 
inicie a retirada das suas forças de Chipre, 
transfira a secção isolada de Famagusta 
para as Nações Unidas, em conformidade 
com a Resolução n.º 550 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU), e 
se abstenha de ações que alterem o 
equilíbrio demográfico da ilha com a sua 
política de colonatos ilegais; salienta a 
necessidade de aplicar o acervo 
comunitário em toda a ilha; reconhece, a 
este respeito, a continuação dos trabalhos 
do comité bicomunitário ad hoc para 
preparar a integração na UE; compromete-
se a intensificar os seus esforços para 
colaborar com a comunidade cipriota turca 
na preparação da sua plena integração na 
UE, e insta a Comissão a fazer o mesmo; 
louva o importante trabalho realizado pelo 
Comité das Pessoas Desaparecidas (CMP), 
que procura encontrar pessoas 
desaparecidas cipriotas turcas e cipriotas 
gregas, e saúda o facto de ter sido 
autorizado um melhor acesso a locais 
pertinentes, incluindo zonas militares; insta 
a Turquia a apoiar o CMP prestando 
informações que se encontram nos seus 
arquivos militares; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos 
bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; reitera o seu apelo à Turquia 
para que respeite integralmente os direitos 
soberanos de todos os Estados-Membros, 
incluindo os direitos relativos à prospeção 
e exploração dos recursos naturais, em 
conformidade com o acervo da UE e o 
direito internacional; insta a Turquia a 
empenhar-se na resolução pacífica de 
litígios e a abster-se de qualquer ameaça ou 
ação suscetível de produzir efeitos 
negativos sobre as relações de boa 
vizinhança;

Or. en



AM\1178872PT.docx PE635.399v01-00

PT Unida na diversidade PT


