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11.4.2016 B8-0442/1 

Alteração  1 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

Citação 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta o quadro de negociações 

para a adesão da Turquia à UE, de 3 de 

outubro de 2005, 

– Tendo em conta o quadro de negociações 

com a Turquia, de 3 de outubro de 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Alteração  2 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

Citação 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta que o respeito pelo 

primado do Direito e, em particular, pela 

separação de poderes, pela liberdade de 

expressão e pelos direitos das minorias está 

no âmago do processo de adesão, 

– Tendo em conta que o respeito pelo 

primado do Direito e, em particular, pela 

separação de poderes, pela democracia, 

pela liberdade de expressão, pelos direitos 

humanos, pelos direitos das minorias e 

pela liberdade de religião está no âmago 

do processo de negociação, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Alteração  3 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Manifesta o seu apoio a um novo 

compromisso político entre a UE e a 

Turquia sobre os desafios geopolíticos, em 

especial a crise dos refugiados e da 

migração; reconhece o enorme contributo 

da Turquia pelo facto de acolher a maior 

população de refugiados a nível mundial; 

insta a UE e a Turquia a unir forças para 

melhorar e garantir condições de vida 

dignas e capacidades de base nos campos 

de refugiados e para facilitar o trabalho da 

Agência das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), a fim de evitar a 

saída maciça de migrantes; insta a UE a 

continuar a cooperar com funcionários do 

governo turco para assegurar a correta 

documentação dos migrantes; recorda que 

a Turquia é um dos principais países de 

trânsito para os migrantes e refugiados com 

destino à União Europeia, não só 

provenientes da Síria como de muitos 

outros países; salienta a importância da 

cooperação com a Turquia na gestão da 

crise dos refugiados e na prevenção de 

perdas de vidas no mar; 

37. Manifesta o seu apoio a um novo 

compromisso político entre a UE e a 

Turquia sobre os desafios geopolíticos, em 

especial a crise dos refugiados e da 

migração; reconhece o enorme contributo 

da Turquia pelo facto de acolher a maior 

população de refugiados a nível mundial; 

insta a UE e a Turquia a unir forças para 

melhorar e garantir condições de vida 

dignas e capacidades de base nos campos 

de refugiados e para facilitar o trabalho da 

Agência das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), a fim de evitar a 

saída maciça de migrantes; insta a UE a 

continuar a cooperar com funcionários do 

governo turco para assegurar a correta 

documentação dos migrantes; recorda que 

a Turquia é um dos principais países de 

trânsito para os migrantes e refugiados com 

destino à União Europeia, não só 

provenientes da Síria como de muitos 

outros países; salienta a importância da 

cooperação com a Turquia na gestão da 

crise dos refugiados e na prevenção de 

perdas de vidas no mar; congratula-se com 

a missão de vigilância da NATO no mar 

Egeu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Alteração  4 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Salienta que a contenção das migrações 

para a UE não deve resultar na repulsão ou 

na detenção ilegal de refugiados; reitera o 

seu apelo à Turquia para que abandone a 

reserva geográfica à aplicação da 

Convenção de Genebra de 1951; insiste na 

necessidade fundamental de criar rotas 

seguras e legais para refugiados, e exorta 

os Estados-Membros a aumentarem 

substancialmente os respetivos esforços em 

matéria de reinstalação; considera que a 

única forma de resolver esta crise 

humanitária de forma duradoura consiste 

em encontrar uma solução política para a 

crise na Síria; 

42. Salienta que a contenção das migrações 

para a UE não deve resultar na repulsão ou 

na detenção ilegal de refugiados; reitera o 

seu apelo à Turquia para que abandone a 

reserva geográfica à aplicação da 

Convenção de Genebra de 1951; insiste na 

necessidade fundamental de criar rotas 

seguras e legais para refugiados, e exorta 

os Estados-Membros a aumentarem 

substancialmente os respetivos esforços em 

matéria de reinstalação; considera 

impreterível encontrar uma solução 

política para a crise na Síria; apela à 

Turquia para que intensifique 

substancialmente os seus esforços para se 

encontrar uma solução política, 

nomeadamente com vista a ultrapassar as 

suas reservas quanto à participação dos 

curdos nas conversações de paz em 

Genebra; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Alteração  5 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Convida o Governo a cumprir 

plenamente e de forma não discriminatória 

os critérios identificados no roteiro para a 

liberalização do regime de vistos 

relativamente a todos os Estados-

Membros; recorda que a liberalização do 

regime de vistos é um processo baseado no 

mérito e que os cidadãos turcos apenas 

poderão viajar sem vistos quando forem 

respeitados os critérios; solicita à 

Comissão que reforce a assistência 

técnica para o cumprimento das 

condições previstas no roteiro para a 

liberalização dos vistos; 

45. Convida o Governo a cumprir 

plenamente e de forma não discriminatória 

os critérios identificados no roteiro para a 

liberalização do regime de vistos 

relativamente a todos os Estados-

Membros; recorda que a liberalização do 

regime de vistos é um processo baseado no 

mérito, diretamente associado à aplicação 

integral do acordo de readmissão 

UE-Turquia, e que os cidadãos turcos 

apenas poderão viajar sem vistos quando 

forem respeitados os critérios;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Alteração  6 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Regozija-se com a iniciativa do 

Presidente da República de Chipre, Nicos 

Anastasiades, no sentido de tornar o turco 

uma língua oficial da UE e insta as partes a 

acelerarem este processo; observa que 

execução do acervo da UE no futuro 

Estado federado cipriota turco a partir da 

entrada em vigor do acordo deve ser desde 

já bem preparada; saúda, a este respeito, o 

estabelecimento de uma comissão ad hoc 

de ambas as comunidades para preparar a 

integração na UE; exorta o Parlamento 

Europeu e a Comissão a intensificarem os 

seus esforços para colaborar com os 

cipriotas turcos na preparação da sua plena 

integração na UE; exorta o Presidente do 

Parlamento Europeu a tomar as medidas 

necessárias no caso de ser obtida uma 

solução global; 

52. Regozija-se com a iniciativa do 

Presidente da República de Chipre, Nicos 

Anastasiades, no sentido de tornar o turco 

uma língua oficial da UE e insta as partes a 

acelerarem este processo após a resolução 

da questão cipriota, de acordo com os 

valores e os princípios que presidem à 

UE; observa que execução do acervo da 

UE no futuro Estado federado cipriota 

turco a partir da entrada em vigor do 

acordo deve ser desde já bem preparada; 

saúda, a este respeito, o estabelecimento de 

uma comissão ad hoc de ambas as 

comunidades para preparar a integração na 

UE; exorta o Parlamento Europeu e a 

Comissão a intensificarem os seus esforços 

para colaborar com os cipriotas turcos na 

preparação da sua plena integração na UE; 

exorta o Presidente do Parlamento Europeu 

a tomar as medidas necessárias no caso de 

ser obtida uma solução global; 

Or. en 

 

 


