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8.2.2010 B7-0068/10 

Alteração  10 

Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Franziska Keller, Marije Cornelissen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as negociações de 

adesão com a Turquia tiveram início em 3 

de Outubro de 2005, após a aprovação do 

Quadro de Negociações pelo Conselho, e 

que a abertura dessas negociações foi o 

ponto de partida para um longo processo 

cujo desfecho continua em aberto, 

A. Considerando que as negociações de 

adesão com a Turquia tiveram início em 3 

de Outubro de 2005, após a aprovação do 

Quadro de Negociações pelo Conselho, e 

que a abertura dessas negociações foi o 

ponto de partida para um longo processo 

cujo desfecho continua em aberto, com o 
objectivo da adesão da Turquia à UE, 
uma vez preenchidos os critérios de 
Copenhaga, 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0068/11 

Alteração  11 

Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Franziska Keller, Marije Cornelissen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com o amplo debate 

público sobre uma série de questões 

tradicionalmente sensíveis, como o papel 

das autoridades judiciárias, os direitos dos 

cidadãos de origem curda, os direitos da 

comunidade alevita, o papel das forças 

armadas e as relações da Turquia com os 

seus vizinhos; elogia o Governo turco pela 

sua abordagem construtiva e pelo papel 

que desempenhou no lançamento do 

debate; 

1. Congratula-se com o amplo debate 

público sobre uma série de questões 

tradicionalmente sensíveis, como o papel 

das autoridades judiciárias, os direitos dos 

cidadãos de origem curda, os direitos da 

comunidade alevita, o papel das forças 

armadas e as relações da Turquia com os 

seus vizinhos; elogia o Governo turco pela 

sua abordagem construtiva e pelo papel 

que desempenhou no lançamento do 

debate; considera que a execução das 
reformas neste quadro representa um 
passo decisivo na via da adesão à UE; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0068/12 

Alteração  12 

Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Franziska Keller, Marije Cornelissen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 26-A. Mantém a sua preocupação quanto 
ao facto de a Turquia não conceder o 
direito de objecção de consciência ao 
serviço militar obrigatório e de não existir 
uma alternativa civil; lamenta o facto de 
continuar por aplicar o acórdão proferido 
em 2006 pelo TEDH no processo Ülke vs. 
Turquia, no qual se exigia que este país 
modificasse a legislação que possibilita a 
instauração de processos penais e as 
condenações repetidas de objectores de 
consciência, e insta o Governo a aplicar 
de imediato o acórdão em questão; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0068/13 

Alteração  13 

Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Franziska Keller, Marije Cornelissen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Solicita ao Governo turco que apoie 
activamente as negociações em curso e que 

contribua, em termos concretos, para uma 
solução abrangente da questão de Chipre, 

com base numa federação bizonal e 

bicomunitária, de acordo com as 

resoluções pertinentes do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas e os 

princípios fundadores da UE; convida a 

Turquia a contribuir para um clima 

propício às negociações, iniciando de 

imediato a retirada das suas forças de 

Chipre, solucionando o problema da 

instalação de cidadãos turcos na ilha e 

possibilitando a restituição da secção 

isolada de Famagusta aos seus legítimos 

habitantes, em cumprimento da Resolução 

0550(1984) do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas; 

35. Solicita ao Governo turco e a todas as 
partes interessadas que apoiem 
activamente as negociações em curso e que 

contribuam, em termos concretos, para 
uma solução abrangente da questão de 

Chipre, com base numa federação bizonal e 

bicomunitária, de acordo com as 

resoluções pertinentes do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas e os 

princípios fundadores da UE; convida a 

Turquia a contribuir para um clima 

propício às negociações, iniciando de 

imediato a retirada das suas forças de 

Chipre, solucionando o problema da 

instalação de cidadãos turcos na ilha e 

possibilitando a restituição da secção 

isolada de Famagusta aos seus legítimos 

habitantes, em cumprimento da Resolução 

0550(1984) do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas; 

Or. en 

 

 


