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11.4.2016 B8-0442/8 

Amendamentul  8 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât UE își menține angajamentul 

față de continuarea extinderii, ca politică 

esențială de promovare a păcii, a 

democrației, a securității și a prosperității 
în Europa; întrucât fiecare țară candidată 

va fi evaluată pe baza propriilor merite; 

B. întrucât extinderea în continuare a UE 

nu ar trebui să constituie un scop în sine; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Amendamentul  9 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază faptul că Turcia este un 

partener strategic-cheie pentru Uniunea 

Europeană și că negocierile active și 

credibile reprezintă cadrul cel mai adecvat 

pentru exploatarea întregului potențial al 

relațiilor dintre UE și Turcia; ia act de 
revigorarea procesului de negocieri de 

către UE și speră că deschiderea de 

capitole se va traduce prin progrese 

concrete; solicită, în acest sens, progrese 

concrete și un angajament real din partea 

Turciei; reiterează solicitarea adresată 

Comisiei de a reevalua modul în care 

negocierile s-au desfășurat până în 

prezent și modul în care relațiile UE-

Turcia și cooperarea dintre acestea ar 

putea fi îmbunătățite și intensificate; 

sprijină cu fermitate un dialog politic la 

nivel înalt structurat, mai frecvent și mai 

deschis, axat pe aspecte tematice 

esențiale, precum migrația, combaterea 

terorismului, energia, economia și 

comerțul; 

2. regretă revigorarea procesului de 

negocieri de către UE; reamintește 

Comisiei angajamentul pe care aceasta și 

l-a asumat în 2004 de a suspenda 

negocierile dacă Turcia în mod clar nu va 

îndeplini obligațiile care îi revin în 

temeiul criteriilor de la Copenhaga; 

solicită Comisiei și Consiliului să înceteze 

procesul de negociere; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Amendamentul  10 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că procesul de reformă 

constituțională ar trebui să aibă ca rezultat 

o societate seculară, pluralistă, incluzivă și 

tolerantă; subliniază faptul că o constituție 

nouă ar trebui să se bazeze pe un consens 

larg la nivelul spectrului politic și al 

societății în ansamblul ei cu respectarea 

deplină a drepturilor minorităților, 

indiferent de cultura și religia lor, și să 

prevadă o bază solidă pentru libertățile 

fundamentale și statul de drept; îndeamnă 

Turcia să respecte pe deplin statul de drept, 

drepturile și libertățile fundamentale, în 

special libertatea de exprimare și 

minoritățile etnice; subliniază necesitatea 

punerii în aplicare a unei legislații 

cuprinzătoare de combatere a discriminării, 

vizând inclusiv interzicerea discriminării și 

a discursului de incitare la ură pe motive de 

origine etnică, orientare sexuală, gen și 

identitate de gen, precum și să includă 

interdicția acestor discriminări în noua 

constituție; subliniază că aceasta nu ar 

trebui să împiedice Turcia să garanteze 

cetățenilor drepturi specifice pe baza 

originii etnice, a identității lingvistice și 

religioase, astfel încât aceștia să își poată 

păstra identitatea; observă, în acest context, 

că sunt necesare și alte acțiuni pentru a 

soluționa problemele cu care se confruntă 

membrii minorității elene, în special în 

19. consideră că procesul de reformă 

constituțională ar trebui să aibă ca rezultat 

o societate seculară, pluralistă, incluzivă și 

tolerantă; subliniază faptul că o constituție 

nouă ar trebui să se bazeze pe un consens 

larg la nivelul spectrului politic și al 

societății în ansamblul ei cu respectarea 

deplină a drepturilor minorităților, 

indiferent de cultura și religia lor, și să 

prevadă o bază solidă pentru libertățile 

fundamentale și statul de drept; îndeamnă 

Turcia să respecte pe deplin statul de drept, 

drepturile și libertățile fundamentale, în 

special libertatea de exprimare și 

minoritățile etnice; subliniază necesitatea 

punerii în aplicare a unei legislații 

cuprinzătoare de combatere a discriminării, 

vizând inclusiv interzicerea discriminării și 

a discursului de incitare la ură pe motive de 

origine etnică, orientare sexuală, gen și 

identitate de gen, precum și să includă 

interdicția acestor discriminări în noua 

constituție; subliniază că aceasta nu ar 

trebui să împiedice Turcia să garanteze 

cetățenilor drepturi specifice pe baza 

originii etnice, a identității lingvistice și 

religioase, astfel încât aceștia să își poată 

păstra identitatea; observă, în acest context, 

că sunt necesare și alte acțiuni pentru a 

soluționa problemele cu care se confruntă 

membrii minorității elene, în special în 
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privința educației și a drepturilor de 

proprietate; îndeamnă autoritățile turce să 

ia măsuri judiciare împotriva persoanelor și 

a organismelor responsabile pentru 

comiterea oricărui fel de infracțiuni bazate 

pe ură, precum antisemitismul, astfel cum 

s-a declarat în pachetul legislativ privind 

democratizarea propus de guvern în anul 

2013; condamnă atitudinea pasivă a 

guvernului turc față de amenințările grave 

împotriva creștinilor și a liderilor religioși 

ai acestora pe rețelele sociale; își exprimă 

speranța că guvernul turc va trata toți 

cetățenii turci în mod egal, fără a aduce 

atingere convingerilor religioase; invită 

autoritățile turce, dat fiind faptul că Turcia 

găzduiește cea mai mare populație 

minoritară romă din lume, să ia măsuri 

concrete și eficace pentru obținerea unor 

drepturi egale de facto pentru romi în 

societatea turcă și pentru îmbunătățirea 

situației romilor, acordând o atenție 

specială copiilor romi și incluziunii 

femeilor rome; 

privința educației și a drepturilor de 

proprietate; îndeamnă autoritățile turce să 

ia măsuri judiciare împotriva persoanelor și 

a organismelor responsabile pentru 

comiterea oricărui fel de infracțiuni bazate 

pe ură, precum antisemitismul, astfel cum 

s-a declarat în pachetul legislativ privind 

democratizarea propus de guvern în anul 

2013; condamnă atitudinea pasivă a 

guvernului turc față de amenințările grave 

împotriva creștinilor și a liderilor religioși 

ai acestora pe rețelele sociale; își exprimă 

speranța că guvernul turc va trata toți 

cetățenii turci în mod egal, fără a aduce 

atingere convingerilor religioase; invită 

autoritățile turce, dat fiind faptul că Turcia 

găzduiește cea mai mare populație 

minoritară romă din lume, să ia măsuri 

concrete și eficace pentru obținerea unor 

drepturi egale de facto pentru romi în 

societatea turcă și pentru îmbunătățirea 

situației romilor, acordând o atenție 

specială copiilor romi și incluziunii 

femeilor rome; solicită Turciei să 

recunoască genocidul armean; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Amendamentul  11 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. salută participarea Turciei la coaliția 

globală împotriva ISIL/Daesh și 

deschiderea bazelor sale pentru forțele 

Statelor Unite și ale coaliției; îndeamnă 

Turcia să acționeze cu reținerea necesară 

și în condițiile unei depline colaborări cu 

aliații occidentali; 

34. nu este pe deplin convins de 

participarea Turciei la coaliția globală 

împotriva ISIL/Daesh;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Amendamentul  12 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. îndeamnă Turcia să își intensifice în 

continuare eforturile menite să împiedice 

tranzitarea teritoriului său de către 

fondurile și echipamentele destinate 

grupării ISIL/Daesh și altor grupări 

teroriste, precum și de către luptătorii 

străini care au drept scop să se alăture unor 

astfel de grupări; își exprimă îngrijorarea 

cu privire la posibilitatea ca autoritățile 

turce să nu fi pus în aplicare toate măsurile 

posibile pentru a bloca și a împiedica 

activitățile ISIL/Daesh și, în special, pentru 

a combate traficul transfrontalier ilegal de 

petrol; solicită UE să-și mărească 

capacitatea de schimb de informații și să 

colaboreze îndeaproape cu autoritățile 

turce în această privință, pentru a oferi un 

sprijin suplimentar în vederea combaterii 

rețelelor de traficanți; ia act de lacunele în 

arestarea combatanților străini și în 

controlul frontierelor cu Irakul și cu Siria; 

35. îndeamnă Turcia să împiedice 

tranzitarea teritoriului său de către 

fondurile și echipamentele destinate 

grupării ISIL/Daesh și altor grupări 

teroriste, precum și de către luptătorii 

străini care au drept scop să se alăture unor 

astfel de grupări; își exprimă îngrijorarea 

cu privire la posibilitatea ca autoritățile 

turce să nu fi pus în aplicare toate măsurile 

posibile pentru a bloca și a împiedica 

activitățile ISIL/Daesh și, în special, pentru 

a combate traficul transfrontalier ilegal de 

petrol; solicită UE să-și mărească 

capacitatea de schimb de informații și să 

colaboreze îndeaproape cu autoritățile 

turce în această privință, pentru a oferi un 

sprijin suplimentar în vederea combaterii 

rețelelor de traficanți; ia act de lacunele în 

arestarea combatanților străini și în 

controlul frontierelor cu Irakul și cu Siria; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Amendamentul  13 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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. constată că Turcia a depus foarte 

puține eforturi pentru a combate imigrația 

ilegală și traficul de ființe umane de la 

țărmurile și celelalte frontiere ale sale cu 

Grecia și Bulgaria; condamnă că Turcia 

chiar a folosit fluxul masiv de imigranți 

ilegali drept mijloc de șantaj; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Amendamentul  14 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. salută activarea, la 29 noiembrie 2015, 

a Planului comun de acțiune UE-Turcia 

privind refugiații și gestionarea migrației, 

ca parte a unei agende exhaustive privind 

cooperarea, pe baza răspunderii comune, 

a angajamentelor reciproce și a 

îndeplinirii reciproce a acestora, și insistă 

asupra nevoii de a-l pune imediat în 

aplicare; subliniază că cooperarea UE-

Turcia pe probleme de migrație nu ar 

trebui asociată cu calendarul, conținutul 

și condițiile procesului de negociere; 

consideră că externalizarea crizei 

refugiaților în Turcia nu constituie o 

soluție credibilă pe termen lung a 

problemei; face apel la solidaritatea 

statelor membre ale UE, pentru a crește 

numărul de țări care vor accepta refugiați 

în vederea relocării, într-un spirit de 

asumare în comun a poverilor și 

responsabilității;  

38. respinge Planul comun de acțiune UE-

Turcia privind refugiații și gestionarea 

migrației; respinge ideea externalizării 

crizei refugiaților în Turcia; subliniază că 

politica UE în materie de migrație și azil 

și conceptul Schengen au eșuat;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Amendamentul  15 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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. respinge regimul de liberalizare a 

vizelor; subliniază că acesta va conduce 

în mod inevitabil la creșterea nivelului 

imigrației ilegale necontrolate; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Amendamentul  16 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. salută progresele considerabile 

înregistrate în cadrul tratativelor privind 

reunificarea Ciprului, desfășurate sub 

auspiciile ONU; salută declarația comună 

făcută de cei doi lideri la 11 februarie 

2014 pentru a contura bazele unei 

înțelegeri; sprijină transformarea 

Republicii Cipru într-o federație 

bicomunală și bizonală cu suveranitate 

unică, o singură personalitate 

internațională și o singură cetățenie, cele 

două comunități fiind în situație de 

egalitate politică, toți cetățenii lor 

beneficiind de oportunități egale, fără a 

aduce atingere unui acord final și în 

acord cu rezoluțiile pertinente ale 

Consiliului de Securitate al ONU și cu 

legislația internațională; își exprimă 

aprecierea pentru abordarea constructivă 

a liderilor ambelor comunități cipriote de 

pe insulă, cea greacă și cea turcă, și 

pentru eforturile lor hotărâte și neobosite 

pentru a se ajunge la o soluție echitabilă, 

deplină și viabilă cât mai curând posibil; 

subliniază importanța pentru întreaga 

regiune și pentru Europa/Uniunea 

Europeană a unei soluții pentru problema 

Ciprului, care durează de decenii; salută, 

prin urmare, eventualitatea unui nou 

referendum privind reunificarea și 

cheamă toate părțile să contribuie la 

46. se opune creării unui nou stat cipriot, 

care ar submina legitimitatea Republicii 

Cipru, un stat membru al UE;  
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obținerea unui deznodământ pozitiv; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Amendamentul  17 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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. respinge inițiativa dlui Nicos 

Anastasiades, președintele Republicii 

Cipru, de a se conferi limbii turce statutul 

de limbă oficială a UE;  

Or. en 

 

 


