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Alteração  37 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis 

em nome do Grupo S&D 

Takis Hadjigeorgiou 

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 

na integração económica; 

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; considera lamentável que 

ainda não tenha sido retirada a ameaça 

de «casus belli», declarada pela Grande 

Assembleia Nacional da Turquia contra a 

Grécia; 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 
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entre os dois países, que poderá conduzir à 

melhoria das suas relações, com particular 

incidência na cooperação transfronteiriça e 

na integração económica; 

Or. en 

 

 


