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11.4.2016 B8-0442/27 

Alteração  27 

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, Marisa Matias, 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 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Deplora profundamente a intimidação 

de mais de 1 000 académicos que 

assinaram uma petição a favor da paz e as 

ações judiciais de que são alvo; frisa que os 

responsáveis pelo assassínio do advogado 

Tahir Elçi, que dedicou a sua vida à paz e 

aos direitos humanos, devem ser levados a 

julgamento; manifesta a sua profunda 

inquietação quanto às investigações 

judiciais que visam principalmente os 

membros do partido HDP e quanto à 

detenção e à exoneração de autarcas, 

incluindo 25 co-vereadores, e quanto às 

ameaças que pesam sobre muitos dos 

políticos curdos; 

32. Deplora profundamente a intimidação 

de mais de 1 000 académicos que 

assinaram uma petição a favor da paz e as 

ações judiciais de que são alvo; solicita, 

neste contexto, a libertação dos 

prisioneiros e denuncia a aplicação da 

pena de prisão em regime de isolamento 

aos professores Muzaffer Kaya, Kıvanç 

Ersoy e Esra Mungan-Gürsoy; frisa que 

os responsáveis pelo assassínio do 

advogado Tahir Elçi, que dedicou a sua 

vida à paz e aos direitos humanos, devem 

ser levados a julgamento; manifesta a sua 

profunda inquietação quanto às 

investigações judiciais que visam 

principalmente os membros do partido 

HDP e quanto à detenção e à exoneração 

de autarcas, incluindo 25 co-vereadores, e 

quanto às ameaças que pesam sobre muitos 

dos políticos curdos; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Alteração  28 

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

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

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

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 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. Lamenta a ativação, em 29 de 

novembro de 2015, do Plano de Ação 

Conjunto UE-Turquia sobre os refugiados 

e a gestão das migrações e manifesta a sua 

profunda preocupação com o rápido 

aumento do número de relatos que 

apontam para a violação dos direitos 

humanos dos refugiados (repulsão, 

detenção arbitrária, falta de estatuto 

jurídico); 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; lamenta que o plano de 

ação conjunto UE-Turquia sobre 

refugiados e a gestão da migração ignore 

completamente a verdadeira situação dos 

migrantes e dos refugiados na Turquia, 

plano esse que foi, aliás, rejeitado por 

organizações internacionais como o 

ACNUR e as ONG por ser incompatível 

com o direito internacional e da União; 
considera que a externalização da crise dos 

refugiados para a Turquia não constitui 

uma solução a longo prazo para o 

problema; destaca, nesta perspetiva, que a 

cooperação em matéria de migração não 

deve servir de moeda de troca e ser 
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condicionada apenas a um controlo 

acrescido nas fronteiras ou ao processo de 

adesão, mas que deve igualmente ser 

efetuada no interesse dos migrantes e 

requerentes de asilo e do reconhecimento 

dos seus direitos; 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;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Alteração  29 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

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 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Elogia a Turquia pelo facto de, até 

recentemente, ter mantido uma política de 

fronteiras abertas para os refugiados sírios; 

saúda a entrada em vigor de novas regras 

no regime de vistos da Turquia, as quais 

permitiram já uma diminuição 

significativa das passagens irregulares; 

salienta, contudo, que deve ser adotada 

uma política de vistos mais rigorosa 

relativamente a países que representem 

uma fonte importante de migração ilegal, 

a fim de travar o aumento do fluxo de 

migrantes que não necessitam de proteção 

internacional e que atravessam a Turquia 

com destino à Europa; frisa que a Turquia 

necessita de toda a assistência possível 

para reforçar a segurança das suas 

fronteiras e intensificar a sua luta contra os 

passadores; apela à Turquia para que dê 

provas de uma tolerância zero e que tome 

medidas eficazes para impedir os 

traficantes de seres humanos e o fluxo de 

refugiados em direção às ilhas gregas, 

que estão a provocar graves problemas no 

interior da UE em matéria de questões 

humanitárias, políticas, sociais e de 

segurança; incentiva a uma maior 

cooperação entre a Turquia, a Bulgária e 

41. Elogia a Turquia pelo facto de, até 

recentemente, ter mantido uma política de 

fronteiras abertas para os refugiados sírios 

e apela à retoma desta política; frisa que a 

Turquia necessita de toda a assistência 

possível para reforçar a segurança das suas 

fronteiras e intensificar a sua luta contra os 

passadores e recorda que este objetivo 

pode ser alcançado, sobretudo, através da 

concessão aos refugiados do acesso legal 

direto da Turquia para a UE; apela à 

Turquia para que dê provas de uma 

tolerância zero e que tome medidas 

eficazes para travar os traficantes de seres 

humanos; insta a que seja instaurado um 

regime de reinstalação imediato, 

vinculativo e em grande escala, 

diretamente a partir da Turquia para os 

Estados-Membros da UE, que diminuiria 

também o risco de perda de vidas no mar 

através do fluxo de refugiados em direção 

às ilhas gregas; incentiva a Turquia a 

intensificar os seus esforços no domínio 

das operações de busca e salvamento 

dentro das suas águas territoriais, a fim 

de assegurar uma melhor cooperação 

entre os centros de coordenação das 

operações de salvamento competentes e os 
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a Grécia no domínio das operações de 

busca e salvamento no mar Egeu e insta a 

Frontex a prestar apoio à guarda costeira 

turca e a reforçar o intercâmbio bilateral de 

informações; reconhece que as medidas de 

desmantelamento das redes criminosas de 

introdução clandestina de migrantes só 

podem ser eficazes se forem associadas à 

criação de itinerários seguros e legais para 

os refugiados e os requerentes de asilo que 

entram na União Europeia; 

seus homólogos gregos e a reforçar o 

intercâmbio bilateral de informações 

relativas a incidentes de perigo no mar; 

reconhece que as medidas de 

desmantelamento das redes criminosas de 

introdução clandestina de migrantes só 

podem ser eficazes se forem associadas à 

criação de itinerários seguros e legais para 

os refugiados e os requerentes de asilo que 

entram na União Europeia; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Alteração  30 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

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

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 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-A. Lamenta o facto de as autoridades 

turcas terem repelido um certo número de 

refugiados sírios para o seu país em 

guerra; lamenta que a UE e os seus 

Estados-Membros estejam a ponderar 

incluir a Turquia numa lista de países 

ditos seguros, tendo em conta, em 

particular, o agravamento da situação do 

Estado de direito, da democracia e dos 

direitos humanos, principalmente na 

região da Turquia oriental, e receia que a 

inclusão do país na referida lista ponha 

em causa o direito de requerer asilo dos 

homens e das mulheres que são vítimas de 

repressão na Turquia; lamenta as 

pressões exercidas sobre a Turquia pela 

União Europeia e pelos seus 

Estados-Membros para que esta aplique 

uma política de vistos mais rigorosa em 

relação a outros países;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Alteração  31 

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

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

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 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Saúda o facto de as autoridades turcas e 

o ACNUR na Turquia integrarem as suas 

bases de dados para o registo de refugiados 

num só sistema de registo; considera 

urgente procurar soluções técnicas que 

permitam tornar esse sistema 

interoperável e compatível com o sistema 

Eurodac, a base de dados europeia para o 

registo de requerentes de asilo; realça 

também que o registo dos refugiados deve 

ser eliminado na base de dados turca no 

momento em que deixam a Turquia rumo 

à Europa; 

43. Saúda o facto de as autoridades turcas e 

o ACNUR na Turquia integrarem as suas 

bases de dados para o registo de refugiados 

num só sistema de registo;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Alteração  32 

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, 

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 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Salienta que a aplicação do acordo de 

readmissão em todos os Estados-Membros 

é essencial para a UE, visto que permite 

levar a cabo uma política mais eficaz de 

regresso dos migrantes que não careçam 
de proteção internacional; saúda o acordo 

político alcançado por ambas as partes na 

Cimeira UE-Turquia, em 29 de novembro 

de 2015, para que o acordo de readmissão 

UE-Turquia seja plenamente aplicável a 

partir de junho de 2016; apela a todas as 

partes para que apliquem de forma plena 

e eficaz os acordos bilaterais de 

readmissão em vigor e garantam o pleno 

respeito dos direitos fundamentais dos 

migrantes repatriados; 

44. Lamenta a celebração do acordo de 

readmissão, em 1 de outubro de 2014, o 

qual apenas servirá para contrariar os 

esforços de abertura de rotas de migração 

legais e prejudicar os direitos das 

populações de migrantes e refugiados, 

tendo em conta a fragilidade dos 

instrumentos jurídicos ao abrigo dos 

quais recebem proteção na Turquia; 

solicita que os acórdãos do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem neste 

domínio sejam respeitados e aplicados, 

incluindo quando dizem respeito aos 

Estados-Membros;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Alteração  33 

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, 

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 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. Convida o Governo turco 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 não deve ser subordinada 

a um controlo reforçado das fronteiras, 

mas constitui, enquanto tal, um objetivo 

de concretização do direito universal à 

livre circulação; solicita à Comissão que 

reforce a assistência técnica para o 

cumprimento das condições previstas no 

roteiro para a liberalização dos vistos; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Alteração  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

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 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. 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 a Comissão a 

intensificar os seus esforços para colaborar 

com os cipriotas turcos na preparação da 

sua plena integração na UE no âmbito de 

uma solução global; exorta o Presidente 

do Parlamento Europeu a tomar as medidas 

necessárias no caso de ser obtida uma 

solução global; 

Or. en 

 

 


