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11.4.2016 B8-0442/19 

Alteração  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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; regista o reavivamento do 

processo de negociação pela UE e deseja 

que a abertura de capítulos se traduzirá em 

progressos concretos, desde que a Turquia 

cumpra primeiro as suas obrigações no 

âmbito do quadro de negociação; 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 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Alteração  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela a um aperfeiçoamento da união 

aduaneira e ao alargamento do seu âmbito 

de aplicação a novos setores, 

nomeadamente aos produtos agrícolas, aos 

serviços e aos contratos públicos; regista 

que as negociações sobre esta matéria 

deverão ter início no segundo semestre de 

2016; recorda que a União Aduaneira só 

poderá alcançar o seu potencial máximo se 

a Turquia implementar plenamente o 

Protocolo Adicional em relação a todos os 

Estados-Membros; considera que os 

interesses da Turquia devem ser 

ponderados em futuros acordos de 

comércio livre assinados pela UE com 

países terceiros, nomeadamente no caso 

das negociações da Parceria 

Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP) entre a UE e os 

Estados Unidos; apela à melhoria da livre 

circulação de pessoas e ao aumento dos 

intercâmbios interculturais; 

5. Apela a um aperfeiçoamento da união 

aduaneira e ao alargamento do seu âmbito 

de aplicação a novos setores, 

nomeadamente aos produtos agrícolas, aos 

serviços e aos contratos públicos; regista 

que as negociações sobre esta matéria 

deverão ter início no segundo semestre de 

2016; recorda que a União Aduaneira só 

poderá alcançar o seu potencial máximo se 

a Turquia implementar plenamente o 

Protocolo Adicional em relação a todos os 

Estados-Membros; apela à melhoria da 

livre circulação de pessoas e ao aumento 

dos intercâmbios interculturais; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Alteração  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera que a Turquia deve alinhar mais 

a sua política externa com a da UE, em 

conformidade com as disposições do 

quadro de negociação; considera que é 

essencial reforçar os intercâmbios de 

informações sobre as questões de política 

externa e convidar o ministro turco dos 

Negócios Estrangeiros a participar nas 

reuniões do Conselho «Negócios 

Estrangeiros» sempre que pertinente; 
recorda a importância estratégica da 

Turquia para a segurança energética da UE 

como país de trânsito fundamental; 

considera essencial o rápido 

desenvolvimento da cooperação energética 

e o alargamento do corredor de transporte 

de energia através da Turquia para a União 

Europeia; 

7. Reitera que a Turquia deve alinhar mais 

a sua política externa com a da UE, em 

conformidade com as disposições do 

quadro de negociação; recorda a 

importância estratégica da Turquia para a 

segurança energética da UE como país de 

trânsito fundamental; considera essencial o 

rápido desenvolvimento da cooperação 

energética e o alargamento do corredor de 

transporte de energia através da Turquia 

para a União Europeia; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Alteração  22 

Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Reitera a necessidade de reforçar as 

relações de boa vizinhança, que constituem 

uma parte fundamental do quadro de 

negociação e um elemento essencial do 

processo de alargamento; insta, neste 

contexto, a Turquia a redobrar esforços no 

sentido de solucionar questões bilaterais 

ainda em aberto, incluindo obrigações 

jurídicas não cumpridas e litígios que 

envolvem as fronteiras terrestres, 

marítimas e aéreas com os seus vizinhos 

mais próximos, em conformidade com as 

disposições da Carta das Nações Unidas e 

do direito internacional, solicita ao 

Governo turco que assine e ratifique a 

Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM); insta o 

Governo da Turquia a pôr cobro às 

violações recorrentes do espaço aéreo e das 

águas territoriais da Grécia, bem como aos 

voos de aeronaves militares turcas sobre 

ilhas gregas; Insta a Turquia e a Arménia a 

procederem à normalização das suas 

relações através do estabelecimento de 

relações diplomáticas sem condições 

prévias, e solicita a abertura das fronteiras 

entre os dois países, que poderá conduzir à 

melhoria das suas relações, com particular 

incidência na cooperação transfronteiriça e 

8. Reitera a necessidade de reforçar as 

relações de boa vizinhança, que constituem 

uma parte fundamental do quadro de 

negociação e um elemento essencial do 

processo de alargamento; lamenta uma vez 

mais, neste contexto, que a ameaça de 

"casus belli" declarada pela Grande 

Assembleia Nacional Turca contra a 

Grécia ainda não tenha sido retirada; 
insta a Turquia a redobrar esforços no 

sentido de solucionar questões bilaterais 

ainda em aberto, incluindo obrigações 

jurídicas não cumpridas e litígios que 

envolvem as fronteiras terrestres, 

marítimas e aéreas com os seus vizinhos 

mais próximos, em conformidade com as 

disposições da Carta das Nações Unidas e 

do direito internacional; solicita ao 

Governo turco que assine e ratifique a 

Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM); insta o 

Governo da Turquia a pôr cobro às 

violações recorrentes do espaço aéreo e das 

águas territoriais da Grécia, bem como aos 

voos de aeronaves militares turcas sobre 

ilhas gregas; Insta a Turquia e a Arménia a 

procederem à normalização das suas 

relações através do estabelecimento de 

relações diplomáticas sem condições 
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na integração económica; prévias, e solicita a abertura das fronteiras 

entre os dois países, que poderá conduzir à 

melhoria das suas relações, com particular 

incidência na cooperação transfronteiriça e 

na integração económica; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Alteração  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, de acordo com o 

compromisso da UE face ao Estado de 

direito e aos valores fundamentais, são 

urgentemente necessárias reformas na 

Turquia nos domínios do sistema 

judiciário, dos direitos fundamentais, da 

justiça, da liberdade e da segurança; 

solicita, sem prejuízo das posições dos 

Estados-Membros e uma vez cumpridos os 

critérios oficiais, que seja proposto no 

Conselho da UE a abertura dos 

capítulos 23 (sistema judicial e direitos 

fundamentais) e 24 (justiça, liberdade e 

segurança) e que se assegure que o 

processo de reformas na Turquia assente 

no modelo dos valores e normas da UE; 

exorta a Turquia a cooperar plenamente 

com o Conselho da Europa e a Comissão 

de Veneza no domínio das reformas do 

sistema judicial; 

9. Considera que, de acordo com o 

compromisso da UE face ao Estado de 

direito e aos valores fundamentais, são 

urgentemente necessárias reformas na 

Turquia nos domínios do sistema 

judiciário, dos direitos fundamentais, da 

justiça, da liberdade e da segurança; insta a 

Turquia a cumprir as suas obrigações no 

âmbito do quadro de negociação de forma 

que, sem prejuízo das posições dos 

Estados-Membros e uma vez cumpridos os 

critérios oficiais, o Conselho da União 

Europeia possa então propor a abertura 

dos capítulos 23 (sistema judicial e direitos 

fundamentais) e 24 (justiça, liberdade e 

segurança) e assegurar que o processo de 

reformas na Turquia assente no modelo dos 

valores e normas da UE; exorta a Turquia a 

cooperar plenamente com o Conselho da 

Europa e a Comissão de Veneza no 

domínio das reformas do sistema judicial; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Alteração  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Manifesta a sua profunda preocupação 

face ao agravamento da situação no sudeste 

da Turquia; reconhece o direito legítimo 

que assiste à Turquia de combater o 

terrorismo; salienta, porém, que as medidas 

de segurança devem ser aplicadas em 

conformidade com o primado do Direito e 

com os direitos humanos; frisa que as 

operações antiterroristas devem ser 

proporcionais e não devem assumir a 

forma de um castigo coletivo; condena a 

má conduta das forças especiais de 

segurança e apela a que os autores sejam 

julgados;  

26. Manifesta a sua profunda preocupação 

face ao agravamento da situação no sudeste 

da Turquia; recorda que o Governo turco 

tem a responsabilidade de proteger todas 

as pessoas que vivem no seu território, 

independentemente das respetivas origens 

culturais ou religiosas; reconhece o direito 

legítimo que assiste à Turquia de combater 

o terrorismo, no respeito do direito 

internacional; salienta, porém, que as 

medidas de segurança devem ser aplicadas 

em conformidade com o primado do 

Direito e com os direitos humanos; frisa 

que todas as operações levadas a cabo 

pelas forças de segurança devem ser 

proporcionais e não devem assumir a 

forma de um castigo coletivo; condena a 

má conduta das forças especiais de 

segurança e apela a que os autores sejam 

julgados; solicita que seja aplicado o 

direito humanitário a fim de que todas as 

vítimas possam receber os cuidados de 

saúde a que têm direito; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Alteração  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Condena e não justifica o 

ressurgimento da violência perpetrada 

pelo PKK, entidade que ainda está 

incluída na lista de organizações 

terroristas da UE; salienta que a questão 

curda não se resolverá com recurso à 

violência e insta o Governo turco a assumir 

as suas responsabilidades a fim de reatar as 

negociações com vista à obtenção de uma 

solução global e sustentável para a questão 

curda; apela ao PKK para que deponha as 

armas, abandone a tática terrorista e recorra 

a meios pacíficos e legais para expressar as 

suas expectativas; condena firmemente os 

ataques às forças de segurança e a civis; 

manifesta a sua profunda inquietação, a 

este respeito, perante a construção de 

barricadas e a escavação de trincheiras por 

militantes do Movimento da Juventude 

Patriótica Revolucionária (YDG-H); 

defende, contudo, que as manifestações 

pacíficas têm de ser autorizadas; 

27. Manifesta a sua profunda 

preocupação perante a perspetiva de estar 

gravemente ameaçada uma solução 

pacífica e democrática para a questão 

curda na Turquia; salienta que a questão 

curda não se resolverá com recurso à 

violência e insta o Governo turco a pôr 

termo à repressão contra o povo curdo e 

todas as minorias e a assumir as suas 

responsabilidades a fim de reatar as 

negociações com vista à obtenção de uma 

solução global e sustentável para a questão 

curda; apela ao PKK para que deponha as 

armas, abandone a tática terrorista e recorra 

a meios pacíficos e legais para expressar as 

suas expectativas; condena firmemente os 

ataques às forças de segurança e a civis; 

manifesta a sua profunda inquietação, a 

este respeito, perante a construção de 

barricadas e a escavação de trincheiras por 

militantes do Movimento da Juventude 

Patriótica Revolucionária (YDG-H), em 

que informações provenientes de ONG 

dão conta da situação alarmante em que 

se encontra a população civil, em especial 

em Sur e Cizre; defende, contudo, que as 

manifestações pacíficas têm de ser 

autorizadas; 
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/26 

Alteração  26 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González Peñas, João 

Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

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 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Salienta que a inclusão do PKK na 

lista da UE das organizações terroristas é 

um obstáculo à instauração da paz e do 

diálogo e ao estabelecimento de 

negociações, para além de facilitar a 

violação dos direitos humanos; insta, por 

conseguinte, o Conselho a rever a lista e a 

retirar o PKK da lista de organizações 

terroristas; apela para que as autoridades 

turcas reatem as negociações com os 

líderes do PKK com vista a uma solução 

pacífica para a questão curda; 

Or. en 

 

 


