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11.4.2016 B8-0442/27 

Amendamentul  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 

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 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. deplânge profund intimidarea și 

urmărirea în justiție a peste 1 000 de cadre 

didactice din mediul academic care au 

semnat o petiție pentru pace; subliniază că 

cei răspunzători de uciderea avocatului 

Tahir Elçi, care și-a dedicat viața păcii și 

drepturilor omului, trebuie să fie aduși în 

fața justiției; își exprimă profunda 

îngrijorare cu privire la cercetările judiciare 

îndreptate în principal împotriva membrilor 

HDP, precum și la trimiterea în închisoare 

și demiterea aleșilor locali, care se petrec 

în prezent, dintre care 25 de co-primari, și 

la amenințările la adresa a numeroși 

politicieni kurzi; 

32. deplânge profund intimidarea și 

urmărirea în justiție a peste 1 000 de cadre 

didactice din mediul academic care au 

semnat o petiție pentru pace; solicită, în 

acest context, eliberarea persoanelor 

aflate în închisoare și denunță impunerea 

detenției în regim de izolare a profesorilor 

Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy și Esra 

Mungan-Gürsoy; subliniază că cei 

răspunzători de uciderea avocatului Tahir 

Elçi, care și-a dedicat viața păcii și 

drepturilor omului, trebuie să fie aduși în 

fața justiției; își exprimă profunda 

îngrijorare cu privire la cercetările judiciare 

îndreptate în principal împotriva membrilor 

HDP, precum și la trimiterea în închisoare 

și demiterea aleșilor locali, care se petrec 

în prezent, dintre care 25 de co-primari, și 

la amenințările la adresa a numeroși 

politicieni kurzi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Amendamentul  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 

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 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. deplânge activarea, la 29 noiembrie 

2015, a Planului comun de acțiune UE-

Turcia privind refugiații și gestionarea 

migrației și își exprimă profunda 

îngrijorare în legătură cu numărul tot 

mai mare de cazuri raportate de încălcare 
a drepturilor omului ale refugiaților 

(deportare, detenție arbitrară, lipsa unui 

statut juridic); subliniază că cooperarea 

UE-Turcia pe probleme de migrație nu ar 

trebui asociată cu calendarul, conținutul și 

condițiile procesului de negociere; regretă 

că Planul comun de acțiune UE-Turcia 

privind refugiații și gestionarea migrației 

nu ține seama deloc de situația reală a 

migranților și refugiaților din Turcia și că 

acesta a fost respins de organizații 

internaționale precum UNHCR și ONG-

uri, fiind considerat incompatibil cu 

dreptul UE și dreptul internațional; 
consideră că externalizarea crizei 

refugiaților în Turcia nu constituie o soluție 

credibilă pe termen lung a problemei; 

subliniază, în acest context, că cooperarea 

în materie de migrare nu trebuie utilizată 

ca monedă de schimb, nici nu trebuie 

condiționată exclusiv de un control sporit 

al frontierelor sau de procesul de aderare, 
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ci ar trebui să se realizeze și în interesul 

migranților și al solicitanților de azil și cu 

recunoașterea drepturilor acestora; 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;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Amendamentul  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 

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 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. salută faptul că Turcia și-a menținut, 

până de curând, frontierele deschise pentru 

refugiații sirieni; felicită intrarea în 

vigoare a noilor reglementări din cadrul 

regimului de vize din Turcia, care au 

înlesnit deja reducerea semnificativă a 

numărului de treceri neregulamentare; 

subliniază totuși că trebuie aplicată o 

politică mult mai strictă în materie de 

vize, în conformitate cu politica UE în 

materie de vize, în raport cu țările care 

constituie o sursă majoră de migrație 

ilegală, pentru a reduce influxul de 

migranți care nu au nevoie de protecție 

internațională și care intră prin Turcia 

către Europa; subliniază că Turcia are 

nevoie de asistență sub toate aspectele în 

ceea ce privește consolidarea securității la 

frontiere și intensificarea luptei împotriva 

persoanelor care introduc ilegal migranți; 

solicită Turciei să manifeste o toleranță 

zero și să ia măsuri eficace pentru 

stoparea activității traficanților de ființe 

omenești și a fluxului de refugiați care se 

îndreaptă spre insulele grecești, care 

generează dificultăți grave de ordin 

umanitar, politic, social și în materie de 

securitate în interiorul UE; încurajează o 

41. salută faptul că Turcia și-a menținut, 

până de curând, frontierele deschise pentru 

refugiații sirieni și solicită reintroducerea 

acestei politici; subliniază că Turcia are 

nevoie de asistență sub toate aspectele în 

lupta împotriva persoanelor care introduc 

ilegal migranți și reamintește că acest 

lucru poate fi obținut în principal prin 

asigurarea unui acces legal direct din 

Turcia spre UE pentru refugiați; solicită 

Turciei să manifeste o toleranță zero și să 

ia măsuri eficace pentru stoparea activității 

traficanților de ființe omenești; îndeamnă 

să se instituie un mecanism european de 

relocare imediat, masiv și obligatoriu, 

direct din Turcia către statele membre ale 

UE, fapt ce ar diminua, de asemenea, 

riscul pierderii de vieți omenești pe mare 

prin fluxul de refugiați care se îndreaptă 

spre insulele grecești; încurajează Turcia 

să își intensifice eforturile în domeniul 
operațiunilor de căutare și salvare din 

apele sale teritoriale, să asigure o mai 

bună cooperare între centrele sale 

competente de coordonare a operațiunilor 

de salvare și cele ale Greciei și să 

consolideze schimbul bilateral de 

informații privind cazurile de persoane 
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mai mare cooperare între Turcia, Bulgaria 

și Grecia în domeniul operațiunilor de 

căutare și salvare din Marea Egee și îi 

solicită Frontex să-și ofere sprijinul gărzii 
de coastă turce și să consolideze schimbul 

bilateral de informații; recunoaște că 

măsurile îndreptate împotriva introducerii 

ilicite a migranților nu pot fi eficace decât 

dacă sunt însoțite de crearea unor rute 

sigure și legale pentru refugiați și 

solicitanții de azil care intră în Uniunea 

Europeană; 

aflate în pericol pe mare; recunoaște că 

măsurile îndreptate împotriva introducerii 

ilicite a migranților nu pot fi eficace decât 

dacă sunt însoțite de crearea unor rute 

sigure și legale pentru refugiați și 

solicitanții de azil care intră în Uniunea 

Europeană; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Amendamentul  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 

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 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41a. deplânge faptul că autoritățile turce 

au returnat un anumit număr de sirieni 

spre țara lor, aflată în război; regretă că 

UE și statele sale membre intenționează 

să includă Turcia pe o listă de țări 

considerate sigure, având în vedere în 

special degradarea situației statului de 

drept, a democrației și a drepturilor 

omului, mai ales în estul Turciei, și își 

exprimă temerea că includerea pe o astfel 

de listă va fi în detrimentul dreptului 

bărbaților și femeilor, victime ale 

represiunii din Turcia, de a solicita azil; 

deplânge faptul că Uniunea Europeană și 

statele sale membre fac presiuni asupra 

Turciei pentru ca aceasta să aplice altor 

țări o politică mult mai strictă în materie 

de vize;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Amendamentul  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 

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 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. salută faptul că autoritățile turce și 

UNHCR din Turcia își armonizează bazele 

de date pentru înregistrarea refugiaților 

într-un sistem de înregistrare unic; 

consideră că trebuie căutate urgent 

modalități tehnice pentru ca această bază 

de date și baza de date europeană pentru 

înregistrarea solicitanților de azil, 

Eurodac, să fie interoperabile și 

compatibile; subliniază faptul că este, de 

asemenea, important ca, atunci când 

refugiații părăsesc Turcia pentru a ajunge 

în Europa, aceștia să fie șterși din baza de 

date din Turcia; 

43. salută faptul că autoritățile turce și 

UNHCR din Turcia își armonizează bazele 

de date pentru înregistrarea refugiaților 

într-un sistem de înregistrare unic;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Amendamentul  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 

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 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. subliniază că punerea în aplicare a 

acordului de readmisie în raport cu toate 

statele membre este esențială pentru UE, 

deoarece aceasta ar permite 

îmbunătățirea eficacității politicii în 

materie de returnare a migranților care 

nu au nevoie de protecție internațională; 

salută acordul politic la care au ajuns cele 

două părți în cadrul summit-ului UE-

Turcia care a avut loc la 29 noiembrie 

2015, urmând ca acordul de readmisie 

UE-Turcia să devină pe deplin aplicabil 

din iunie 2016; solicită tuturor părților să 

pună în aplicare complet și efectiv 

actualele acorduri bilaterale de readmisie 

și să garanteze respectarea deplină a 

drepturilor fundamentale a migranților 

returnați; 

44. regretă încheierea acordului de 

readmisie la 1 octombrie 2014, care nu se 

poate realiza decât în detrimentul 

eforturilor de deschidere a unor căi legale 

de migrație și al drepturilor migranților și 

ale refugiaților, având în vedere lipsa de 

fermitate a instrumentelor juridice pentru 

protecția lor în Turcia; solicită 

respectarea și punerea în aplicare a 

hotărârilor Curții Europene a Drepturilor 

Omului în acest domeniu, inclusiv atunci 

când acestea se referă la statele membre;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Amendamentul  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 

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 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. încurajează guvernul turc 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 nu 

poate fi condiționată de un control sporit 

al frontierelor, fiind ea însăși un obiectiv 

în realizarea dreptului universal la libera 

circulație; îi solicită Comisiei să ofere o 

asistență tehnică mai amplă pentru 

îndeplinirea condițiilor prevăzute în foaia 

de parcurs privind liberalizarea vizelor; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Amendamentul  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 

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 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. 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 

Comisia să își intensifice eforturile depuse 

pentru a colabora cu ciprioții turci în 

vederea unei armonizări depline cu UE în 

cadrul unei soluții de ansamblu; îl 

încurajează pe Președintele Parlamentului 

European să ia măsurile necesare în cazul 

în care se ajunge la o înțelegere; 

Or. en 

 

 


