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11.4.2016 B8-0442/42 

Amendamentul  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. se arată extrem de îngrijorat în 

legătură cu afirmațiile lui Eren Erdem, 

parlamentar din partea Partidului Popular 

Republican (CHP), partid de opoziție, 

potrivit cărora este posibil ca statul turc să 

fi fost implicat în furnizarea tuturor 

materialelor necesare pentru producerea de 

gaz sarin către ISIL/Daesh, ceea ce a 

condus la atacuri cu gaze în Siria în 

august 2013; solicită o anchetă riguroasă 

asupra acestor afirmații la nivelul 

mecanismului comun de anchetă creat de 

ONU și al Organizației pentru Interzicerea 

Armelor Chimice (OPCW) și a unui raport 

în acest sens transmis către Consiliul de 

Securitate al ONU, conform Rezoluției 

2118 (2013) a Consiliului de Securitate al 

ONU; 

14. ia act de afirmațiile lui Eren Erdem, 

parlamentar din partea Partidului Popular 

Republican (CHP), partid de opoziție, 

potrivit cărora este posibil ca statul turc să 

fi fost implicat în furnizarea materialelor 

necesare pentru producerea de gaz sarin; 

solicită o anchetă riguroasă asupra acestor 

afirmații la nivelul mecanismului comun de 

anchetă creat de ONU și al Organizației 

pentru Interzicerea Armelor Chimice 

(OPCW) și a unui raport în acest sens 

transmis către Consiliul de Securitate al 

ONU, conform Rezoluției 2118 (2013) a 

Consiliului de Securitate al ONU; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Amendamentul  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 regretul profund în 

legătură cu revenirea la violență a PKK; 

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 

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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Amendamentul  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 regretul profund în 

legătură cu revenirea la violență a PKK; 

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; insistă însă 

asupra faptului că protestele pașnice 

trebuie să fie permise; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Amendamentul  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. salută participarea Turciei la coaliția 

globală împotriva ISIL/Daesh și 

deschiderea bazelor sale pentru forțele 

Statelor Unite și ale coaliției; îndeamnă 

Turcia să acționeze cu reținerea necesară și 

în condițiile unei depline colaborări cu 

aliații occidentali; 

34. îndeamnă Turcia să acționeze cu 

reținerea necesară și în condițiile unei 

depline colaborări cu aliații occidentali 

pentru a contracara acțiunile Statului 

Islamic în Irak și Levant (ISIL); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Amendamentul  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  31a. solicită să se pună capăt detenției în 

regim de izolare a liderului PKK Abdullah 

Öcalan, având în vedere faptul că mai 

mulți raportori speciali ai ONU au 

afirmat, în repetate rânduri, că detenția 

prelungită în regim de izolare se 

încadrează în categoria tratamentelor 

crude, inumane sau degradante și ar 

putea constitui o formă de tortură; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

11.4.2016 B8-0442/47 

Amendamentul  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. salută progresele considerabile 

înregistrate în cadrul tratativelor privind 

reunificarea Ciprului, desfășurate sub 

auspiciile ONU; salută declarația comună 

făcută de cei doi lideri la 11 februarie 2014 

pentru a contura bazele unei înțelegeri; 

sprijină transformarea Republicii Cipru 

într-o federație bicomunală și bizonală cu 

suveranitate unică, o singură personalitate 

internațională și o singură cetățenie, cele 

două comunități fiind în situație de 

egalitate politică, toți cetățenii lor 

beneficiind de oportunități egale, fără a 

aduce atingere unui acord final și în acord 

cu rezoluțiile pertinente ale Consiliului de 

Securitate al ONU și cu legislația 

internațională; își exprimă aprecierea 

pentru abordarea constructivă a liderilor 

ambelor comunități cipriote de pe insulă, 

cea greacă și cea turcă, și pentru eforturile 

lor hotărâte și neobosite pentru a se ajunge 

la o soluție echitabilă, deplină și viabilă cât 

mai curând posibil; subliniază importanța 

pentru întreaga regiune și pentru 

Europa/Uniunea Europeană a unei soluții 

pentru problema Ciprului, care durează de 

decenii; salută, prin urmare, eventualitatea 

unui nou referendum privind reunificarea și 

cheamă toate părțile să contribuie la 

obținerea unui deznodământ pozitiv; 

46. salută progresele considerabile 

înregistrate în cadrul tratativelor privind 

reunificarea Ciprului, desfășurate sub 

auspiciile ONU; salută declarația comună 

făcută de cei doi lideri la 11 februarie 2014 

pentru a contura bazele unei înțelegeri; 

sprijină constituirea unei federații 

bicomunale și bizonale cu suveranitate 

unică, o singură personalitate internațională 

și o singură cetățenie, cele două comunități 

fiind în situație de egalitate politică, toți 

cetățenii lor beneficiind de oportunități 

egale, fără a aduce atingere unui acord 

final și în acord cu rezoluțiile pertinente ale 

Consiliului de Securitate al ONU și cu 

legislația internațională; își exprimă 

aprecierea pentru abordarea constructivă a 

liderilor ambelor comunități cipriote de pe 

insulă, cea greacă și cea turcă, și pentru 

eforturile lor hotărâte și neobosite pentru a 

se ajunge la o soluție echitabilă, deplină și 

viabilă cât mai curând posibil; subliniază 

importanța pentru întreaga regiune și 

pentru Europa/Uniunea Europeană a unei 

soluții pentru problema Ciprului, care 

durează de decenii; salută, prin urmare, 

eventualitatea unui nou referendum privind 

reunificarea și cheamă toate părțile să 

contribuie la obținerea unui deznodământ 

pozitiv; 
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