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8.2.2010 B7-0068/15 

Alteração  15 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

Barry Madlener 

 

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 que retire as 

suas forças de Chipre; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0068/16 

Alteração  16 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

Barry Madlener 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Manifesta a sua inquietação com as 

constantes restrições à liberdade de 

imprensa, principalmente no quadro da 

informação sobre a investigação da rede 

Ergenekon e à luz da aplicação de uma 

multa sem precedentes a um grupo do 

sector da comunicação, bem como de 

frequentes interdições de sítios Web; 

sublinha que o apego à liberdade de 

imprensa é um sinal importante de cultura 

política numa sociedade pluralista; 

recomenda que, neste contexto, e à luz das 

relações pouco saudáveis entre os meios de 

comunicação, o mundo empresarial e a 

política, seja adoptada uma nova lei da 

imprensa; 

27. Manifesta a sua inquietação com as 

constantes restrições à liberdade de 

imprensa, principalmente no quadro da 

informação sobre a investigação da rede 

Ergenekon e à luz da aplicação de uma 

multa sem precedentes a um grupo do 

sector da comunicação, bem como de 

frequentes interdições de sítios Web; 

sublinha que o apego à liberdade de 

imprensa é um sinal importante de cultura 

política numa sociedade pluralista; 

recomenda que, neste contexto, e à luz das 

relações pouco saudáveis entre os meios de 

comunicação, o mundo empresarial e a 

política, seja adoptada uma nova lei da 

imprensa; exprime o seu desagrado pelo 

facto de, na recente reunião CPM 

UE-Turquia, a imprensa ter sido 

evacuada após um dos membros ter 

criticado a Turquia; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0068/17 

Alteração  17 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

Barry Madlener 

 

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 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 43-A. Expressa o seu descontentamento 

em relação às declarações do Governo 

turco, que se refere ao regime iraniano 

como "grande amigo" da Turquia, 

quando, na realidade, o Irão é o "grande 

inimigo" do Ocidente; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0068/18 

Alteração  18 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

Barry Madlener 

 

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 50-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 50-A. Recomenda a suspensão das 

negociações e solicita à Comissão que 

proponha as condições para um possível 

reinício das mesmas; 

Or. en 



 

AM\804329PT.doc  PE432.920v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.2.2010 B7-0068/19 

Alteração  19 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

Barry Madlener 

 

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 F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que é lamentável o 

facto de, até à data, nenhum documento 

do Conselho ou da Comissão prever a 

opção do encerramento das negociações 

de adesão com a Turquia, 

Or. en 

 

 


