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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. 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; 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; 

Or. en 

 

 


