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6.3.2019 A8-0091/20

Amendamentul 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
în numele Grupului S&D

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. condamnă detenția arbitrară a lui 
Osman Kavala, un reprezentant important 
și respectat al societății civile din Turcia, 
care este reținut de peste un an, fără a fi 
fost pus sub acuzare; se angajează să 
continue să urmărească îndeaproape cazul 
său și solicită eliberarea sa imediată și 
necondiționată; dezaprobă arestarea a 13 
cadre universitare și activiști la 16 
noiembrie 2018, în legătură cu cazul lui 
Osman Kavala; ia act de faptul că 12 dintre 
aceștia au fost eliberați după ce au dat 
declarații și că unul este încă reținut; 
solicită eliberarea acestuia din urmă în 
așteptarea procedurilor pendinte și 
ridicarea interdicției de călătorie impusă 
celorlalți;

10. condamnă detenția arbitrară a lui 
Osman Kavala, un reprezentant important 
și respectat al societății civile din Turcia, 
care este reținut de peste un an și jumătate; 
este consternat de recenta incriminare a 
lui Osman Kavala și a altor 15 alte 
persoane, care sunt pasibile de 
condamnare la detenție strictă pe viață 
pentru „încercarea de a răsturna 
guvernul” pentru presupusul lor rol în 
protestele din parcul Gezi din 2013; 
solicită eliberarea imediată și 
necondiționată a acestora și cere 
delegației UE în Turcia să urmărească 
acest caz cu mare atenție; în plus, solicită 
ca o delegație a Parlamentului European 
să participe la proces; dezaprobă arestarea 
a 13 cadre universitare și activiști la 16 
noiembrie 2018, în legătură cu cazul lui 
Osman Kavala; ia act de faptul că 12 dintre 
aceștia au fost eliberați după ce au dat 
declarații și că unul este încă reținut; 
solicită eliberarea acestuia din urmă în 
așteptarea procedurilor pendinte și 
ridicarea interdicției de călătorie impusă 
celorlalți; 
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Amendamentul 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
în numele Grupului S&D

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
Raport pe 2018 referitor la Turcia
(2018/2150(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. ținând seama de toate aspectele de 
mai sus, recomandă Comisiei și Consiliului 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
cadrul de negociere, să suspende în mod 
oficial negocierile de aderare cu Turcia; 
rămâne, cu toate acestea, angajat în 
dialogul democratic și politic cu Turcia; 
solicită Comisiei să utilizeze toate 
fondurile alocate în prezent în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA II și viitorul IPA III) 
pentru a sprijini, prin intermediul unei 
finanțări speciale gestionată direct de către 
UE, societatea civilă din Turcia, apărătorii 
drepturilor omului și ziariștii și să 
sporească oportunitățile pentru contactele 
interpersonale, dialogul universitar, accesul 
studenților turci la universitățile europene 
și platformele media pentru ziariști, cu 
obiectivul de a proteja și promova valorile 
și principiile democratice, drepturile 
omului și statul de drept; se așteaptă ca 
relația dintre Turcia și UE să fie redefinită 
într-un parteneriat eficace, fără a aduce 
atingere articolului 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană; subliniază că orice 
relații politice dintre UE și Turcia ar trebui 
să se bazeze pe prevederi referitoare la 
condiții legate de respectarea democrației, 
a statului de drept și a drepturilor 
fundamentale;

21. ținând seama de toate aspectele de 
mai sus, recomandă Comisiei și Consiliului 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
cadrul de negociere, să suspende în mod 
oficial negocierile de aderare cu Turcia; 
rămâne, cu toate acestea, angajat în 
dialogul democratic și politic cu Turcia; 
solicită Comisiei să utilizeze toate 
fondurile alocate în prezent în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA II și viitorul IPA III) 
pentru a sprijini, prin intermediul unei 
finanțări speciale gestionată direct de către 
UE, societatea civilă din Turcia, apărătorii 
drepturilor omului și ziariștii și să 
sporească oportunitățile pentru contactele 
interpersonale, dialogul universitar, accesul 
studenților turci la universitățile europene 
și platformele media pentru ziariști, cu 
obiectivul de a proteja și promova valorile 
și principiile democratice, drepturile 
omului și statul de drept; se așteaptă ca 
relația dintre Turcia și UE să fie redefinită 
într-un parteneriat eficace, care să nu 
blocheze aspirațiile europene ale Turciei 
în viitor, fără a aduce atingere articolului 
49 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană; subliniază că orice relații 
politice dintre UE și Turcia ar trebui să se 
bazeze pe prevederi referitoare la condiții 
legate de respectarea democrației, a statului 
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de drept și a drepturilor fundamentale;
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