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11.4.2016 B8-0442/8 

Alteração  8 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a UE continua 

empenhada em prosseguir o alargamento 

enquanto política chave para promover a 

paz, a democracia, a segurança e a 

prosperidade na Europa; considerando 

que cada país candidato será avaliado em 

função do seu mérito próprio; 

B. considerando que o alargamento da 

União Europeia não deve constituir um 

objetivo em si mesmo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Alteração  9 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que a Turquia é um 

importante parceiro estratégico para a UE 

e que negociações ativas e credíveis 

proporcionarão um quadro adequado 

para aproveitar todo o potencial das 

relações UE-Turquia; regista o 

reavivamento do processo de negociação 

pela UE e deseja que a abertura de 

capítulos se traduzirá em progressos 

concretos; solicita, neste contexto, 

progressos concretos e um verdadeiro 

compromisso por parte da Turquia; 

reitera o seu apelo à Comissão para que 

proceda a uma reavaliação da forma 

como as negociações foram conduzidas 

até à data, bem como do modo como as 

relações e a cooperação entre a UE e a 

Turquia poderão ser melhoradas e 

intensificadas; manifesta o seu vivo apoio 

a um diálogo político de alto nível, 

estruturado, mais frequente e mais aberto 

sobre temas fundamentais de interesse 

comum, nomeadamente a migração, a 

luta contra o terrorismo, a energia, a 

economia e o comércio; 

2. Lamenta o reavivamento do processo de 

negociação pela UE; recorda à Comissão o 

seu compromisso, em 2004, de suspender 

as negociações com a Turquia se este país 

ficasse claramente aquém das suas 

obrigações de cumprimento dos critérios 

de Copenhaga; solicita à Comissão e ao 

Conselho que ponham termo ao processo 

de negociação; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Alteração  10 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Considera que o processo de reforma 

constitucional deve avançar para uma 

sociedade laica, pluralista, inclusiva e 

tolerante; realça que uma nova 

Constituição deverá basear-se num 

consenso alargado em todos os quadrantes 

políticos e em toda a sociedade, no pleno 

respeito dos direitos das minorias, 

independentemente das suas raízes 

culturais ou religiosas, fornecendo uma 

sólida base para a defesa das liberdades 

fundamentais e do Estado de direito; insta a 

Turquia a respeitar plenamente o Estado de 

direito e os direitos e liberdades 

fundamentais, em especial a liberdade das 

minorias religiosas e étnicas; realça a 

necessidade de adotar legislação 

abrangente contra a discriminação, 

incluindo a proibição da discriminação e 

do discurso de ódio em razão da etnia, da 

religião, da orientação sexual, do género e 

da identidade de género, e solicita que a 

proibição dessa discriminação seja 

incorporada na nova Constituição; salienta 

que esta abordagem não deve impedir a 

Turquia de assegurar aos cidadãos direitos 

específicos com base na sua etnia, religião 

ou língua, de modo a preservarem a sua 

identidade; constata, neste contexto, que 

são necessárias novas medidas para 

resolver os problemas com que os 

19. Considera que o processo de reforma 

constitucional deve avançar para uma 

sociedade laica, pluralista, inclusiva e 

tolerante; realça que uma nova 

Constituição deverá basear-se num 

consenso alargado em todos os quadrantes 

políticos e em toda a sociedade, no pleno 

respeito dos direitos das minorias, 

independentemente das suas raízes 

culturais ou religiosas, fornecendo uma 

sólida base para a defesa das liberdades 

fundamentais e do Estado de direito; insta a 

Turquia a respeitar plenamente o Estado de 

direito e os direitos e liberdades 

fundamentais, em especial a liberdade das 

minorias religiosas e étnicas; realça a 

necessidade de adotar legislação 

abrangente contra a discriminação, 

incluindo a proibição da discriminação e 

do discurso de ódio em razão da etnia, da 

religião, da orientação sexual, do género e 

da identidade de género, e solicita que a 

proibição dessa discriminação seja 

incorporada na nova Constituição; salienta 

que esta abordagem não deve impedir a 

Turquia de assegurar aos cidadãos direitos 

específicos com base na sua etnia, religião 

ou língua, de modo a preservarem a sua 

identidade; constata, neste contexto, que 

são necessárias novas medidas para 

resolver os problemas com que os 
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membros da minoria grega se deparam, em 

particular no que se refere à educação e aos 

direitos de propriedade; insta as 

autoridades turcas a tomar medidas de 

natureza penal contra as pessoas e 

organismos responsáveis por qualquer tipo 

de crimes de ódio, incluindo o 

antissemitismo, como foi declarado no 

âmbito do "pacote de democratização" 

adotado pelo Governo em 2013; condena a 

atitude passiva do Governo turco face às 

graves ameaças de que foram alvo alguns 

cristãos e os seus pastores na comunicação 

social; espera que o Governo da Turquia 

trate os cidadãos turcos sem qualquer 

preconceito baseado na sua crença 

religiosa; convida as autoridades turcas, 

atendendo a que a Turquia alberga a maior 

comunidade de etnia cigana, a 

implementarem medidas concretas e 

eficazes que permitam obter uma igualdade 

efetiva de direitos dos romanichéis na 

sociedade turca e a melhorarem a situação 

dos romanichéis, com especial atenção 

para a situação das crianças e a inclusão 

das mulheres romanichéis; 

membros da minoria grega se deparam, em 

particular no que se refere à educação e aos 

direitos de propriedade; insta as 

autoridades turcas a tomar medidas de 

natureza penal contra as pessoas e 

organismos responsáveis por qualquer tipo 

de crimes de ódio, incluindo o 

antissemitismo, como foi declarado no 

âmbito do "pacote de democratização" 

adotado pelo Governo em 2013; condena a 

atitude passiva do Governo turco face às 

graves ameaças de que foram alvo alguns 

cristãos e os seus pastores na comunicação 

social; espera que o Governo da Turquia 

trate os cidadãos turcos sem qualquer 

preconceito baseado na sua crença 

religiosa; convida as autoridades turcas, 

atendendo a que a Turquia alberga a maior 

comunidade de etnia cigana, a 

implementarem medidas concretas e 

eficazes que permitam obter uma igualdade 

efetiva de direitos dos romanichéis na 

sociedade turca e a melhorarem a situação 

dos romanichéis, com especial atenção 

para a situação das crianças e a inclusão 

das mulheres romanichéis; apela à 

Turquia para que reconheça o genocídio 

arménio; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Alteração  11 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Saúda a participação da Turquia na 

Coligação Mundial de combate ao Estado 

Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) e a 

abertura das suas bases aos Estados 

Unidos e às forças da coligação; insta a 

Turquia a agir com a necessária 

contenção e em plena cooperação com os 

seus aliados ocidentais; 

34. Manifesta não estar totalmente 

convicto da participação da Turquia na 

Coligação Mundial de combate ao Estado 

Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL);  

Or. en 



 

AM\1091904PT.doc  PE579.859v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.4.2016 B8-0442/12 

Alteração  12 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Exorta a Turquia a intensificar os seus 

esforços destinadas a impedir que 

combatentes estrangeiros, dinheiro e 

equipamento cheguem ao EIIL/Daesh e a 

outros grupos extremistas através do seu 

território; manifesta a sua preocupação ante 

a possibilidade de as autoridades turcas não 

terem tomado todas as medidas possíveis 

para parar e impedir as atividades do 

EIIL/Daexe, em especial na luta contra o 

tráfico ilegal de petróleo através das suas 

fronteiras; insta a UE a reforçar a sua 

capacidade de intercâmbio de informações 

e a estreita colaboração com as autoridades 

turcas neste domínio, a fim de apoiar a luta 

contra as redes de passadores; observa a 

existência de insuficiências na detenção de 

combatentes estrangeiros e no controlo das 

fronteiras com o Iraque e a Síria; 

35. Exorta a Turquia a impedir que 

combatentes estrangeiros, dinheiro e 

equipamento cheguem ao EIIL/Daesh e a 

outros grupos extremistas através do seu 

território; manifesta a sua preocupação ante 

a possibilidade de as autoridades turcas não 

terem tomado todas as medidas possíveis 

para parar e impedir as atividades do 

EIIL/Daexe, em especial na luta contra o 

tráfico ilegal de petróleo através das suas 

fronteiras; insta a UE a reforçar a sua 

capacidade de intercâmbio de informações 

e a estreita colaboração com as autoridades 

turcas neste domínio, a fim de apoiar a luta 

contra as redes de passadores; observa a 

existência de insuficiências na detenção de 

combatentes estrangeiros e no controlo das 

fronteiras com o Iraque e a Síria; 

Or. en 



 

AM\1091904PT.doc  PE579.859v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.4.2016 B8-0442/13 

Alteração  13 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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. Observa que a Turquia fez muito 

pouco para combater a imigração ilegal e 

o tráfico de seres humanos a partir do seu 

litoral e de outras fronteiras com a Grécia 

e com a Bulgária; condena o facto de a 

Turquia ter efetivamente utilizado o 

enorme fluxo de imigração ilegal como 

um instrumento de chantagem; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Alteração  14 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Saúda a ativação, em 29 de novembro 

de 2015, do Plano de Ação Conjunto UE-

Turquia sobre os refugiados e a gestão das 

migrações, como parte de uma agenda de 

cooperação global assente em 

responsabilidades partilhadas, 

compromissos mútuos e na obtenção de 

resultados, e insiste na necessidade de 

implementar imediatamente esse plano; 

realça que a cooperação entre a UE e a 

Turquia no domínio da migração não 

deveria estar ligada ao calendário, 

conteúdo e condicionalidade do processo 

de negociação; considera que a 

externalização da crise dos refugiados para 

a Turquia não constitui uma solução a 

longo prazo para o problema; apela à 

solidariedade dos Estados -Membros da 

UE no sentido de aumentar o número de 

países que aceitam os refugiados para a 

sua reinstalação num espírito de partilha 

de encargos e responsabilidades;  

38. Rejeita o Plano de Ação Conjunto UE-

Turquia sobre os refugiados e a gestão das 

migrações; rejeita a externalização da crise 

de refugiados para a Turquia; realça o 

facto de o conceito de Schengen e a 

política de imigração e de asilo da UE 

terem fracassado;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Alteração  15 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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. Rejeita a liberalização do regime de 

vistos; alerta para o facto de que tal 

liberalização levaria inevitavelmente a 

uma imigração ilegal ainda mais 

descontrolada; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Alteração  16 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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.° 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Regozija-se com os progressos 

substanciais a nível das negociações de 

reunificação de Chipre, sob os auspícios 

das Nações Unidas; congratula-se com a 

declaração conjunta, de 11 de fevereiro de 

2014, emitida pelos dois líderes como base 

para uma solução; apoia o 

desenvolvimento da República de Chipre 

numa federação bizonal, bicomunitária 

com soberania única, personalidade 

internacional única e cidadania única, 

com igualdade política entre as duas 

comunidades e igualdade de 

oportunidades para todos os seus 

cidadãos, sem prejuízo do acordo final, e 

em consonância com as resoluções 

pertinentes do Conselho de Segurança da 

ONU e com o direito internacional; elogia 

a abordagem construtiva dos líderes das 

comunidades cipriota grega e cipriota 

turca na ilha, bem como a respetiva 

determinação e os incansáveis esforços 

que envidaram para alcançarem um 

compromisso equitativo, abrangente e 

viável o mais depressa possível; destaca a 

importância da resolução do problema 

cipriota, que se arrasta há décadas, para 

toda a região e para a Europa/a União 

Europeia; congratula-se, por isso, com a 

possibilidade de um novo referendo sobre 

a reunificação da ilha e insta todas as 

46. Manifesta a sua oposição à criação de 

um novo Estado cipriota que poria em 

causa a legitimidade da República de 

Chipre, um Estado-Membro da UE;  
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partes a contribuírem para um resultado 

positivo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Alteração  17 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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. Rejeita a iniciativa do Presidente da 

República de Chipre, Nicos Anastasiades, 

no sentido de tornar o turco uma língua 

oficial da UE;  

Or. en 

 

 


