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11.4.2016 B8-0442/42 

Alteração  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Manifesta a sua extrema preocupação 

com as alegações de Eren Erdem, deputado 

do Partido Popular Republicano (CHP), na 

oposição, no sentido de que o Estado turco 

poderá ter estado envolvido no 

fornecimento ao EIIL/Daesh de todos os 

materiais necessários para a produção de 

gás sarin, que deu origem a ataques com 

gás na Síria, em agosto de 2013; apela a 

uma investigação exaustiva destas 

alegações pelo mecanismo de investigação 

conjunta criado pelas Nações Unidas e pela 

Organização para a Proibição de Armas 

Químicas (OPAQ) e à apresentação de um 

relatório ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, em conformidade com a 

Resolução 2118 (2013) deste último; 

14. Regista as alegações de Eren Erdem, 

deputado do Partido Popular Republicano 

(CHP), na oposição, no sentido de que o 

Estado turco poderá ter estado envolvido 

no fornecimento de todos os materiais 

necessários para a produção de gás sarin; 

apela a uma investigação exaustiva destas 

alegações pelo mecanismo de investigação 

conjunta criado pelas Nações Unidas e pela 

Organização para a Proibição de Armas 

Químicas (OPAQ) e à apresentação de um 

relatório ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, em conformidade com a 

Resolução 2118 (2013) deste último; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Alteração  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. Lamenta profundamente o 

ressurgimento da violência perpetrada pelo 

PKK; 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 

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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Alteração  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. Lamenta profundamente o 

ressurgimento da violência perpetrada pelo 

PKK; 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; 

defende, contudo, que as manifestações 

pacíficas têm de ser autorizadas; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Alteração  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Saúda a participação da Turquia na 

Coligação Mundial de combate ao Estado 

Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) e 

a abertura das suas bases aos Estados 

Unidos e às forças da coligação; insta a 

Turquia a agir com a necessária contenção 

e em plena cooperação com os seus aliados 

ocidentais; 

34. Insta a Turquia a agir com a necessária 

contenção e em plena cooperação com os 

seus aliados ocidentais no combate ao 

Estado Islâmico do Iraque e do Levante 

(EIIL); 

Or. en 



 

AM\1091934PT.doc  PE579.859v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.4.2016 B8-0442/46 

Alteração  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 31-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  31-A. Apela a que seja posto termo à 

prisão em regime de isolamento do líder 

do PKK, Abdullah Öcalan, tendo em 

conta que vários relatores especiais das 

Nações Unidas têm afirmado 

reiteradamente que a detenção 

prolongada em regime de isolamento 

constitui um tratamento cruel, desumano 

ou degradante, suscetível de ser 

considerado um ato de tortura; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Alteração  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Regozija-se com os progressos 

substanciais a nível das negociações de 

reunificação de Chipre, sob os auspícios 

das Nações Unidas; congratula-se com a 

declaração conjunta, de 11 de fevereiro de 

2014, emitida pelos dois líderes como base 

para uma solução; apoia o 

desenvolvimento da República de Chipre 

numa federação bizonal, bicomunitária 

com soberania única, personalidade 

internacional única e cidadania única, com 

igualdade política entre as duas 

comunidades e igualdade de oportunidades 

para todos os seus cidadãos, sem prejuízo 

do acordo final, e em consonância com as 

resoluções pertinentes do Conselho de 

Segurança da ONU e com o direito 

internacional; elogia a abordagem 

construtiva dos líderes das comunidades 

cipriota grega e cipriota turca na ilha, bem 

como a respetiva determinação e os 

incansáveis esforços que envidaram para 

alcançarem um compromisso equitativo, 

abrangente e viável o mais depressa 

possível; destaca a importância da 

resolução do problema cipriota, que se 

arrasta há décadas, para toda a região e 

para a Europa/a União Europeia; 

congratula-se, por isso, com a possibilidade 

de um novo referendo sobre a reunificação 

da ilha e insta todas as partes a 

46. Regozija-se com os progressos 

substanciais a nível das negociações de 

reunificação de Chipre, sob os auspícios 

das Nações Unidas; congratula-se com a 

declaração conjunta, de 11 de fevereiro de 

2014, emitida pelos dois líderes como base 

para uma solução; apoia a formação da 

República de Chipre numa federação 

bizonal, bicomunitária com soberania 

única, personalidade internacional única e 

cidadania única, com igualdade política 

entre as duas comunidades e igualdade de 

oportunidades para todos os seus cidadãos, 

sem prejuízo do acordo final, e em 

consonância com as resoluções pertinentes 

do Conselho de Segurança da ONU e com 

o direito internacional; elogia a abordagem 

construtiva dos líderes das comunidades 

cipriota grega e cipriota turca na ilha, bem 

como a respetiva determinação e os 

incansáveis esforços que envidaram para 

alcançarem um compromisso equitativo, 

abrangente e viável o mais depressa 

possível; destaca a importância da 

resolução do problema cipriota, que se 

arrasta há décadas, para toda a região e 

para a Europa/a União Europeia; 

congratula-se, por isso, com a possibilidade 

de um novo referendo sobre a reunificação 

da ilha e insta todas as partes a 

contribuírem para um resultado positivo; 
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contribuírem para um resultado positivo; 

Or. en 

 


