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11.4.2016 B8-0442/19 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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. 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, cu condiția ca Turcia să își 

îndeplinească mai întâi obligațiile care 

decurg din cadrul de negociere; 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. solicită o actualizare a uniunii vamale și 

extinderea domeniului său de aplicare la 

noi sectoare, printre care produsele 

agricole, serviciile și achizițiile publice; ia 

act de faptul că negocierile în acest sens 

sunt prevăzute să înceapă în a doua 

jumătate a anului 2016; reamintește faptul 

că uniunea vamală își poate atinge pe 

deplin potențialul doar dacă Turcia pune 

complet în aplicare Protocolul adițional 

față de toate statele membre; consideră că 

interesele Turciei ar trebui luate în 

considerare în viitoarele acorduri de liber 

schimb semnate de UE cu țări terțe, în 

special în cazul negocierilor privind 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț 

și investiții (TTIP) dintre UE și SUA; 
solicită ameliorarea liberei circulații a 

persoanelor și solicită o intensificare a 

schimburilor interculturale; 

5. solicită o actualizare a uniunii vamale și 

extinderea domeniului său de aplicare la 

noi sectoare, printre care produsele 

agricole, serviciile și achizițiile publice; ia 

act de faptul că negocierile în acest sens 

sunt prevăzute să înceapă în a doua 

jumătate a anului 2016; reamintește faptul 

că uniunea vamală își poate atinge pe 

deplin potențialul doar dacă Turcia pune 

complet în aplicare Protocolul adițional 

față de toate statele membre; solicită 

ameliorarea liberei circulații a persoanelor 

și solicită o intensificare a schimburilor 

interculturale; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reiterează faptul că Turcia ar trebui să își 

alinieze mai mult politica externă la cea a 

UE, conform dispozițiilor cadrului de 

negociere; consideră că îmbunătățirea 

schimburilor de informații privind 

aspectele de politică externă este esențială 

și îl invită pe ministrul de externe turc să 

participe la reuniunile Consiliului Afaceri 

Externe atunci când este cazul; 
reamintește importanța strategică a Turciei 

pentru securitatea energetică din UE, ca 

țară-cheie de tranzit; consideră că 

dezvoltarea rapidă a cooperării în domeniul 

energiei și extinderea coridorului de tranzit 

energetic prin Turcia către Uniunea 

Europeană sunt esențiale; 

7. reiterează faptul că Turcia ar trebui să își 

alinieze mai mult politica externă la cea a 

UE, conform dispozițiilor cadrului de 

negociere; reamintește importanța 

strategică a Turciei pentru securitatea 

energetică din UE, ca țară-cheie de tranzit; 

consideră că dezvoltarea rapidă a 

cooperării în domeniul energiei și 

extinderea coridorului de tranzit energetic 

prin Turcia către Uniunea Europeană sunt 

esențiale; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reiterează necesitatea consolidării 

bunelor relații de vecinătate, care constituie 

o componentă fundamentală a cadrului de 

negociere și un element esențial al 

procesului de extindere; invită, în acest 

context, Turcia să își intensifice eforturile 

pentru a soluționa chestiunile bilaterale 

nerezolvate, inclusiv obligațiile juridice 

neîndeplinite și litigiile cu vecinii săi 

imediați privind frontierele terestre și 

marine și spațiul aerian, în conformitate cu 

prevederile Cartei ONU și cu dreptul 

internațional; invită guvernul turc să 

semneze și să ratifice Convenția Națiunilor 

Unite asupra dreptului mării (UNCLOS); 

solicită insistent guvernului turc să stopeze 

încălcările repetate ale spațiului aerian și 

apelor teritoriale elene și să pună capăt 

zborurilor aeronavelor militare turcești 

deasupra insulelor elene; îndeamnă Turcia 

și Armenia să normalizeze relațiile dintre 

ele prin stabilirea relațiilor diplomatice fără 

condiții prealabile și solicită deschiderea 

frontierei dintre Turcia și Armenia, ceea ce 

ar putea conduce la îmbunătățirea relațiilor 

dintre cele două țări, având în vedere mai 

ales cooperarea transfrontalieră și 

integrarea economică; 

8. reiterează necesitatea consolidării 

bunelor relații de vecinătate, care constituie 

o componentă fundamentală a cadrului de 

negociere și un element esențial al 

procesului de extindere; în acest sens, își 

exprimă încă o dată regretul că 

amenințarea de casus belli declarată de 

Marea Adunare Națională a Turciei 

împotriva Greciei nu a fost încă retrasă; 
invită Turcia să își intensifice eforturile 

pentru a soluționa chestiunile bilaterale 

nerezolvate, inclusiv obligațiile juridice 

neîndeplinite și litigiile cu vecinii săi 

imediați privind frontierele terestre și 

marine și spațiul aerian, în conformitate cu 

prevederile Cartei ONU și cu dreptul 

internațional; invită guvernul turc să 

semneze și să ratifice Convenția Națiunilor 

Unite asupra dreptului mării (UNCLOS); 

solicită insistent guvernului turc să stopeze 

încălcările repetate ale spațiului aerian și 

apelor teritoriale elene și să pună capăt 

zborurilor aeronavelor militare turcești 

deasupra insulelor elene; îndeamnă Turcia 

și Armenia să normalizeze relațiile dintre 

ele prin stabilirea relațiilor diplomatice fără 

condiții prealabile și solicită deschiderea 

frontierei dintre Turcia și Armenia, ceea ce 

ar putea conduce la îmbunătățirea relațiilor 
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dintre cele două țări, având în vedere mai 

ales cooperarea transfrontalieră și 

integrarea economică; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în conformitate cu 

angajamentul UE față de respectarea 

statului de drept și a valorilor 

fundamentale, în Turcia sunt necesare de 

urgență reforme în domeniul sistemului 

judiciar și al drepturilor fundamentale, 

respectiv în ceea ce privește justiția, 

libertatea și securitatea; solicită 

Consiliului, fără a aduce atingere pozițiilor 

statelor membre și de îndată ce criteriile 

oficiale pentru deschidere sunt îndeplinite, 

să propună deschiderea capitolelor 23 

(Sistemul judiciar și drepturile 

fundamentale) și 24 (Justiție, libertate și 

securitate) și să se asigure că procesul de 

reformă în Turcia este bazat pe valorile și 

standardele UE; solicită Turciei să 

colaboreze pe deplin cu Consiliul Europei 

și cu Comisia de la Veneția în domeniul 

reformei judiciare; 

9. consideră că, în conformitate cu 

angajamentul UE față de respectarea 

statului de drept și a valorilor 

fundamentale, în Turcia sunt necesare de 

urgență reforme în domeniul sistemului 

judiciar și al drepturilor fundamentale, 

respectiv în ceea ce privește justiția, 

libertatea și securitatea; solicită Turciei să 

își îndeplinească obligațiile care decurg 

din cadrul de negociere, pentru ca, fără a 

aduce atingere pozițiilor statelor membre și 

de îndată ce criteriile oficiale pentru 

deschidere sunt îndeplinite, Consiliul UE 

să poată propune deschiderea capitolelor 

23 (Sistemul judiciar și drepturile 

fundamentale) și 24 (Justiție, libertate și 

securitate) și să se asigure că procesul de 

reformă în Turcia este bazat pe valorile și 

standardele UE; solicită Turciei să 

colaboreze pe deplin cu Consiliul Europei 

și cu Comisia de la Veneția în domeniul 

reformei judiciare; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. își exprimă profunda îngrijorare în 

legătură cu deteriorarea situației din sud-

estul Turciei; recunoaște dreptul legitim al 

Turciei de a lupta împotriva terorismului; 

subliniază însă că măsurile de securitate 

trebuie să fie aplicate cu respectarea 

statului de drept și a drepturilor omului; 

subliniază că operațiunile antiteroriste 

trebuie să aibă o amploare adecvată și să 

nu îmbrace forma unei pedepse colective; 

condamnă comportamentul 

necorespunzător al forțelor speciale de 

securitate și solicită traducerea făptuitorilor 

în justiție;  

26. își exprimă profunda îngrijorare în 

legătură cu deteriorarea situației din sud-

estul Turciei; reamintește că guvernul turc 

are responsabilitatea de a proteja toate 

persoanele care trăiesc pe teritoriul său, 

indiferent de originea lor culturală sau 

religioasă; recunoaște dreptul legitim al 

Turciei de a lupta împotriva terorismului, 

cu respectarea dreptului internațional; 

subliniază însă că măsurile de securitate 

trebuie să fie aplicate cu respectarea 

statului de drept și a drepturilor omului; 

subliniază că toate operațiunile forțelor de 

securitate trebuie să aibă o amploare 

adecvată și să nu îmbrace forma unei 

pedepse colective; condamnă 

comportamentul necorespunzător al 

forțelor speciale de securitate și solicită 

traducerea făptuitorilor în justiție; solicită 

aplicarea dreptului umanitar, astfel încât 

toți răniții să poată beneficia de îngrijirile 

la care au dreptul; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. condamnă și nu consideră justificată 

revenirea la violență a PKK, care se află 

pe lista UE de organizații teroriste; 

subliniază că nu există o soluție violentă 

pentru problema kurdă și îndeamnă 

Guvernul Turciei să își asume 

responsabilitatea de a relua negocierile în 

vederea identificării unei soluții exhaustive 

și sustenabile pentru aceasta; solicită PKK 

să depună armele, să abandoneze tacticile 

teroriste și să își exprime așteptările 

recurgând la mijloace pașnice și legale; 

condamnă ferm atacurile asupra forțelor de 

securitate și a cetățenilor; își exprimă, în 

acest sens, profunda îngrijorare cu privire 

la ridicarea de baricade și la săparea unor 

tranșee de către militanții YDG-H; insistă 

însă asupra faptului că protestele pașnice 

trebuie să fie permise; 

27. își exprimă profunda îngrijorare în 

legătură cu faptul că șansele soluționării 

pașnice și democratice a problemei kurde 

din Turcia sunt grav amenințate; 

subliniază că nu există o soluție violentă 

pentru problema kurdă și îndeamnă 

Guvernul Turciei să pună capăt 

represaliilor asupra poporului kurd și a 

tuturor minorităților și să își asume 

responsabilitatea de a relua negocierile în 

vederea identificării unei soluții exhaustive 

și sustenabile pentru aceasta; solicită PKK 

să depună armele, să abandoneze tacticile 

teroriste și să își exprime așteptările 

recurgând la mijloace pașnice și legale; 

condamnă ferm atacurile asupra forțelor de 

securitate și a cetățenilor; își exprimă, în 

acest sens, profunda îngrijorare cu privire 

la ridicarea de baricade și la săparea unor 

tranșee de către militanții YDG-H, precum 

și cu privire la rapoartele ONG-urilor 

referitoare la situația alarmantă a 

civililor, îndeosebi în Sur și Cizre; insistă 

însă asupra faptului că protestele pașnice 

trebuie să fie permise; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/26 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. subliniază că includerea PKK pe lista 

UE cu organizațiile teroriste stă în calea 

instituirii păcii, a dialogului și a 

negocierilor, facilitând, în același timp, 

încălcarea drepturilor omului; solicită, 

prin urmare, Consiliului să revizuiască 

lista și să elimine PKK; solicită 

autorităților turce să reînceapă dialogul 

cu liderii PKK pentru a găsi o soluție 

pașnică la problema kurdă; 

Or. en 

 

 


