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Amendamentul  1 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere cadrul de negociere 

pentru aderarea Turciei la UE din 3 

octombrie 2005, 

- având în vedere cadrul de negociere cu 

Turcia din 3 octombrie 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Amendamentul  2 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Referirea 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere faptul că respectarea 

statului de drept, incluzând, în special, 

separarea puterilor, libertatea de exprimare 

și drepturile minorităților, constituie 

nucleul central al procesului de aderare, 

- având în vedere faptul că respectarea 

statului de drept, incluzând, în special, 

separarea puterilor, democrația, libertatea 

de exprimare, drepturile omului, drepturile 

minorităților și libertatea religioasă, 

constituie nucleul central al procesului de 

negociere, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Amendamentul  3 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. sprijină reînnoirea angajamentului 

politic dintre UE și Turcia în ceea ce 

privește provocările geopolitice, în special, 

criza refugiaților și a migrației; recunoaște 

marea contribuție umanitară a Turciei, care 

găzduiește cea mai mare populație de 

refugiați din lume; îndeamnă UE și Turcia 

să-și unească forțele în vederea ameliorării 

și a asigurării unor condiții de trai decente 

și a unor capacități de bază în taberele de 

refugiați, precum și pentru a facilita 

activitatea Agenției Organizației Națiunilor 

Unite pentru Refugiați (UNHCR), cu 

scopul de a se evita exodul în masă al 

migranților; îndeamnă UE să continue să 

conlucreze cu reprezentanții guvernului 

turc pentru a asigura documentarea corectă 

a migranților; reamintește că Turcia este 

una dintre principalele țări de tranzit pentru 

migranții și refugiații care se deplasează 

spre UE, nu numai din Siria, ci și din 

numeroase alte țări; subliniază importanța 

cooperării cu Turcia în ceea ce privește 

gestionarea crizei refugiaților și prevenirea 

pierderii de vieți omenești pe mare; 

37. sprijină reînnoirea angajamentului 

politic dintre UE și Turcia în ceea ce 

privește provocările geopolitice, în special, 

criza refugiaților și a migrației; recunoaște 

marea contribuție umanitară a Turciei, care 

găzduiește cea mai mare populație de 

refugiați din lume; îndeamnă UE și Turcia 

să-și unească forțele în vederea ameliorării 

și a asigurării unor condiții de trai decente 

și a unor capacități de bază în taberele de 

refugiați, precum și pentru a facilita 

activitatea Agenției Organizației Națiunilor 

Unite pentru Refugiați (UNHCR), cu 

scopul de a se evita exodul în masă al 

migranților; îndeamnă UE să continue să 

conlucreze cu reprezentanții guvernului 

turc pentru a asigura documentarea corectă 

a migranților; reamintește că Turcia este 

una dintre principalele țări de tranzit pentru 

migranții și refugiații care se deplasează 

spre UE, nu numai din Siria, ci și din 

numeroase alte țări; subliniază importanța 

cooperării cu Turcia în ceea ce privește 

gestionarea crizei refugiaților și prevenirea 

pierderii de vieți omenești pe mare; salută 

misiunea de monitorizare a NATO în 

Marea Egee; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Amendamentul  4 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. subliniază faptul că limitarea migrației 

în UE nu ar trebui să ducă la respingerea 

refugiaților sau la detenția ilegală a 

acestora; își reiterează apelul adresat 

Turciei de a ridica rezerva geografică la 

Convenția de la Geneva din 1951; insistă 

asupra faptului că este esențial să se 

instituie rute legale și sigure pentru 

refugiați și îndeamnă statele membre să-și 

mărească substanțial eforturile în materie 

de relocare; consideră că numai o soluție 

politică la criza siriană poate reprezenta 

un răspuns durabil la această criză 

umanitară; 

42. subliniază faptul că limitarea migrației 

în UE nu ar trebui să ducă la respingerea 

refugiaților sau la detenția ilegală a 

acestora; își reiterează apelul adresat 

Turciei de a ridica rezerva geografică la 

Convenția de la Geneva din 1951; insistă 

asupra faptului că este esențial să se 

instituie rute legale și sigure pentru 

refugiați și îndeamnă statele membre să-și 

mărească substanțial eforturile în materie 

de relocare; consideră că este absolut 

necesar să se găsească o soluție politică la 

criza siriană; îndeamnă Turcia să-și 

intensifice substanțial eforturile pentru 

găsirea unei soluții politice, mai exact să 

treacă peste rezervele sale cu privire la o 

participare a kurzilor la procesul de pace 

de la Geneva; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Amendamentul  5 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. încurajează guvernul în sensul 

îndeplinirii pe deplin și în mod 

nediscriminatoriu a criteriilor identificate 

în foaia de parcurs privind liberalizarea 

vizelor, în raport cu toate statele membre; 

reamintește că liberalizarea vizelor este un 

proces bazat pe merit și că cetățenii turci 

vor avea posibilitatea de a călători fără viză 

numai atunci când standardele vor fi fost 

îndeplinite; îi solicită Comisiei să ofere o 

asistență tehnică mai amplă pentru 

îndeplinirea condițiilor prevăzute în foaia 

de parcurs privind liberalizarea vizelor; 

45. încurajează guvernul în sensul 

îndeplinirii pe deplin și în mod 

nediscriminatoriu a criteriilor identificate 

în foaia de parcurs privind liberalizarea 

vizelor, în raport cu toate statele membre; 

reamintește că liberalizarea vizelor este un 

proces bazat pe merit, legat direct de 

aplicarea deplină a acordului de 

readmisie UE-Turcia, și că cetățenii turci 

vor avea posibilitatea de a călători fără viză 

numai atunci când standardele vor fi fost 

îndeplinite;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Amendamentul  6 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. salută inițiativa dlui Nicos 

Anastasiades, președintele Republicii 

Cipru, de a se conferi limbii turce statutul 

de limbă oficială a UE și îndeamnă părțile 

să accelereze acest proces; ia act de faptul 

că punerea în aplicare a acquis-ului UE în 

cadrul viitorului stat constitutiv cipriot turc 

la intrarea în vigoare a acordului de 

soluționare trebuie să fie deja bine 

pregătită anterior; salută, în această 

privință, înființarea unui comitet bicomunal 

ad hoc de pregătire pentru UE; încurajează 

atât Parlamentul European, cât și Comisia 

să își intensifice eforturile depuse pentru a 

colabora cu ciprioții turci în vederea 

pregătirii unei integrări depline în UE; îl 

încurajează pe Președintele Parlamentului 

European să ia măsurile necesare în cazul 

în care se ajunge la o înțelegere; 

52. salută inițiativa dlui Nicos 

Anastasiades, președintele Republicii 

Cipru, de a se conferi limbii turce statutul 

de limbă oficială a UE și îndeamnă părțile 

să accelereze acest proces după 

soluționarea problemei cipriote în 

conformitate cu valorile și principiile care 

stau la baza UE; ia act de faptul că 

punerea în aplicare a acquis-ului UE în 

cadrul viitorului stat constitutiv cipriot turc 

la intrarea în vigoare a acordului de 

soluționare trebuie să fie deja bine 

pregătită anterior; salută, în această 

privință, înființarea unui comitet bicomunal 

ad hoc de pregătire pentru UE; încurajează 

atât Parlamentul European, cât și Comisia 

să își intensifice eforturile depuse pentru a 

colabora cu ciprioții turci în vederea 

pregătirii unei integrări depline în UE; îl 

încurajează pe Președintele Parlamentului 

European să ia măsurile necesare în cazul 

în care se ajunge la o înțelegere; 

Or. en 

 

 


