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8.2.2010 B7-0068/20 

Alteração  20 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

Hélène Flautre 

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 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, retirando as 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 
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8.2.2010 B7-0068/21 

Alteração  21 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

Andrew Duff 

em nome do Grupo ALDE 

Raimon Obiols 

em nome do Grupo S&D 

 

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 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Insta a Turquia a agir com 

pragmatismo e a envidar todos os esforços 

no sentido de garantir o êxito das 

negociações entre os dirigentes cipriotas 

gregos e turcos, que entraram neste 

momento numa fase crucial; observa que 

talvez esta oportunidade seja a última para 

pôr cobro à divisão já antiga da ilha, com 

base numa nova federação de duas zonas 

e duas comunidades que concite o apoio 

de ambas as comunidades; recorda o 

compromisso que o Governo turco 

assumiu de proceder à retirada das tropas 

turcas da ilha, enquanto parte integrante 

de uma resolução global que se 

caracterize por implicar igualmente a 

obtenção de um acordo sobre as questões 

de propriedade, boa governação, território 

e segurança, assim como a plena 

aplicação do acervo comunitário em toda 

a ilha; 

48. Insta a Turquia a agir com 

pragmatismo e a envidar todos os esforços 

no sentido de garantir o êxito das 

negociações entre os dirigentes cipriotas 

gregos e turcos, que entraram neste 

momento numa fase crucial; observa que 

talvez esta oportunidade seja a última para 

pôr cobro à divisão já antiga da ilha; 

congratula-se com a apreciação 

formulada pelo Secretário-Geral das 

Nações Unidas sobre a determinação que 

tem caracterizado os esforços envidados 

pelos líderes das duas comunidades de 

Chipre, Demetris Christofias e Mehmet 

Ali Talat, com vista a obter uma solução 

abrangente; 

Or. en 



 

AM\804339PT.doc  PE432.920v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.2.2010 B7-0068/22 

Alteração  22 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

Andrew Duff 

em nome do Grupo ALDE 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

em nome do Grupo S&D 

Hélène Flautre 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Manifesta preocupação com as 

alegadas dimensões da rede criminosa 

Ergenekon; insta o Governo e o poder 

judicial a velar por que todos os 

procedimentos sejam totalmente 

consentâneos com os preceitos legais e por 

que os direitos de todos os réus sejam 

respeitados; partilha da opinião da 

Comissão de que a Turquia tem de encarar 

este processo como uma oportunidade de 

reforçar a confiança no correcto 

funcionamento das suas instituições 

democráticas e no Estado de direito; insta o 

Governo turco a não permitir que os 

procedimentos jurídicos sejam usados 

como pretexto para exercer pressões 

indevidas sobre jornalistas, universitários 

ou políticos da oposição que se manifestem 

de forma crítica; 

11. Manifesta preocupação com as 

alegadas dimensões da rede criminosa 

Ergenekon e o Plano Sledgehammer; insta 

o Governo e o poder judicial a velar por 

que todos os procedimentos sejam 

totalmente consentâneos com os preceitos 

legais e por que os direitos de todos os réus 

sejam respeitados; partilha da opinião da 

Comissão de que a Turquia tem de encarar 

este processo como uma oportunidade de 

reforçar a confiança no correcto 

funcionamento das suas instituições 

democráticas e no Estado de direito; insta o 

Governo turco a não permitir que os 

procedimentos jurídicos sejam usados 

como pretexto para exercer pressões 

indevidas sobre jornalistas, universitários 

ou políticos da oposição que se manifestem 

de forma crítica; 

Or. en 

 

 


