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3.2.2010 B7-0068/2 

Alteração  2 

Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

Citação 4-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta as conclusões do 

Conselho Europeu de 10 e 11 de 

Dezembro de 2009, 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0068/3 

Alteração  3 

Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

Citação 3-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta todas as conclusões 

pertinentes do Conselho Europeu de 10 e 

11 de Dezembro de 2009, e recordando a 

declaração da UE, de 21 de Setembro de 

2005, assim como as conclusões do 

Conselho Europeu de 11 de Dezembro de 

2006, 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0068/4 

Alteração  4 

Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Toma nota do início das negociações 

sobre a adesão da Turquia à Comunidade 

da Energia; saúda a assinatura por parte da 

Turquia do Acordo Intergovernamental 

sobre o gasoduto Nabucco, cuja 

implementação constitui uma das maiores 

prioridades da UE em matéria de segurança 

energética, e solicita a abertura do 

capítulo "Energia" nas negociações de 

adesão; nota, ao mesmo tempo, a 

cooperação entre a Turquia, a Rússia e 

alguns Estados-Membros da UE sobre o 

projecto South Stream; 

42. Toma nota do início das negociações 

sobre a adesão da Turquia à Comunidade 

da Energia; saúda a assinatura por parte da 

Turquia do Acordo Intergovernamental 

sobre o gasoduto Nabucco, cuja 

implementação constitui uma das maiores 

prioridades da UE em matéria de segurança 

energética; nota, ao mesmo tempo, a 

cooperação entre a Turquia, a Rússia e 

alguns Estados-Membros da UE sobre o 

projecto South Stream; 

Or. en 



 

AM\803844PT.doc 4/8 PE432.920v01-00 

 PT 

 

3.2.2010 B7-0068/5 

Alteração  5 

Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Toma nota do início das negociações 

sobre a adesão da Turquia à Comunidade 

da Energia; saúda a assinatura por parte 

da Turquia do Acordo 

Intergovernamental sobre o gasoduto 

Nabucco, cuja implementação constitui 

uma das maiores prioridades da UE em 

matéria de segurança energética, e 

solicita a abertura do capítulo "Energia" 

nas negociações de adesão; nota, ao 

mesmo tempo, a cooperação entre a 

Turquia, a Rússia e alguns 

Estados-Membros da UE sobre o projecto 

South Stream; 

Suprimido 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0068/6 

Alteração  6 

Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Reitera a obrigação inequivocamente 

cometida à Turquia de manter boas 

relações de vizinhança, tal como 

estabelecido no quadro negocial; frisa o 

compromisso que assumiu, conjuntamente 

com as demais partes, de apoiar os esforços 

no sentido de alcançar uma resolução 

global do problema de Chipre e de todas as 

questões pendentes no que respeita a 

fronteiras com os países limítrofes, em 

conformidade com o princípio da resolução 

pacífica de conflitos inscrito na Carta das 

Nações Unidas; 

34. Reitera a obrigação inequivocamente 

cometida à Turquia de manter boas 

relações de vizinhança, tal como 

estabelecido no quadro negocial; frisa o 

compromisso que assumiu, conjuntamente 

com as demais partes, de acordo com as 

conclusões do Conselho Europeu de 10 e 

11 de Dezembro de 2009, de apoiar os 

esforços no sentido de alcançar uma 

resolução global do problema de Chipre e 

de todas as questões pendentes no que 

respeita a fronteiras com os países 

limítrofes, em conformidade com o 

princípio da resolução pacífica de conflitos 

inscrito na Carta das Nações Unidas; 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0068/7 

Alteração  7 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Está, no entanto, convicto de que, no 

interesse da estabilidade da Turquia, há 

que fazer mais e com maior rapidez, 

sobretudo no intuito de assegurar aos 

curdos quer o pleno direito de utilizar a 

sua língua, quer o respeito da sua 

identidade, garantindo uma verdadeira 

igualdade a todos os cidadãos da Turquia, 

conjugada com a prossecução de esforços 

para resolver os problemas sociais e 

económicos no Sudeste do país, já que 

esta é a única via que permite eliminar 

tensões perigosas e erradicar estes 

problemas de uma vez por todas; 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0068/8 

Alteração  8 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Congratula-se com o constante 

contributo da Turquia para as operações 

no âmbito da Política Europeia de 

Segurança e Defesa e da NATO; lamenta, 

contudo, que a cooperação estratégica 

NATO-UE, para além das disposições 

"Berlim mais", continue bloqueada pelas 

objecções da Turquia, o que tem 

consequências negativas para a protecção 

do pessoal da UE no local, e apela à 

Turquia para que ponha de lado essas 

objecções tão rapidamente quanto 

possível; 

Suprimido 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0068/9 

Alteração  9 

Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0068/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Louva os esforços diplomáticos 

desenvolvidos para normalizar as relações 

com a Arménia e insta a Grande 

Assembleia Nacional Turca a abrir a 

fronteira com este país; insta a Grande 

Assembleia Nacional Turca e o Parlamento 

da Arménia a ratificarem os protocolos 

pertinentes, sem demora e sem condições 

prévias, circunstância que daria azo a uma 

maior segurança regional e ao aumento da 

estabilidade na região do Sul do Cáucaso; 

39. Louva os esforços diplomáticos 

desenvolvidos para normalizar as relações 

com a Arménia e insta a Grande 

Assembleia Nacional Turca a abrir a 

fronteira com este país; insta a Grande 

Assembleia Nacional Turca e o Parlamento 

da Arménia a ratificarem os protocolos 

pertinentes, sem demora e sem condições 

prévias, circunstância que daria azo a uma 

maior segurança regional e ao aumento da 

estabilidade na região do Sul do Cáucaso; 

constata que a assinatura de um protocolo 

desta natureza apenas pode ser encarada 

como a primeira etapa do processo de 

normalização das relações entre os dois 

Estados, com base no respeito por ambos 

os povos, pelo seu desenvolvimento e pela 

sua História, o que implica, 

nomeadamente, o reconhecimento do 

genocídio arménio pelas autoridades 

turcas; 

Or. en 

 

 


