
AM\1178941PT.docx PE635.399v01-00

PT Unida na diversidade PT

6.3.2019 A8-0091/20

Alteração 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Condena a detenção arbitrária de 
Osman Kavala, uma figura proeminente e 
respeitada da sociedade civil na Turquia, 
que permanece detido há mais de um ano, 
sem que tenha sido formulada uma 
acusação; compromete-se a continuar a 
acompanhar de perto o caso destas 
pessoas e solicita a sua libertação imediata 
e incondicional; desaprova a detenção de 
13 académicos e ativistas em 16 de 
novembro de 2018, em ligação com o caso 
de Osman Kavala; observa que 12 deles 
foram libertados depois de terem feito as 
suas deposições e que uma ainda se 
encontra detida; solicita o processo 
pendente de libertação deste último e o 
levantamento da proibição de viajar 
imposta aos outros;

10. Condena a detenção arbitrária de 
Osman Kavala, uma figura proeminente e 
respeitada da sociedade civil na Turquia, 
que permanece detido há mais de um ano e 
meio; manifesta consternação com a 
recente acusação contra Osman Kavala e 
outras 15 pessoas, que enfrentam uma 
pena de prisão perpétua agravada por 
«tentativa de derrubar o governo» pelos 
seus alegados papéis nos protestos de 
Gezi, de 2013; apela à sua libertação 
imediata e incondicional e solicita à 
delegação da UE na Turquia que 
acompanhe de muito perto o seu caso; 
solicita, além disso, que esteja presente 
uma delegação do Parlamento Europeu 
durante o julgamento; desaprova a 
detenção de 13 académicos e ativistas em 
16 de novembro de 2018, em ligação com 
o caso de Osman Kavala; observa que 12 
deles foram libertados depois de terem 
feito as suas deposições e que uma ainda se 
encontra detida; solicita o processo 
pendente de libertação deste último e o 
levantamento da proibição de viajar 
imposta aos outros; 
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6.3.2019 A8-0091/21

Alteração 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
em nome do Grupo S&D

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 em matéria de 

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, o que não fecha a 
porta às futuras ambições europeias da 
Turquia; sublinha que qualquer 
compromisso político entre a UE e a 



AM\1178941PT.docx PE635.399v01-00

PT Unida na diversidade PT

condicionalidade relativas ao respeito pela 
democracia, pelo Estado de direito e pelos 
direitos fundamentais;

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


