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Alteração  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

A situação atual dos direitos humanos na Turquia 

Proposta de resolução comum 

Considerando N 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

N. Considerando que, apesar de a 

Constituição turca prever a liberdade de 

crença, de culto e de divulgação privada de 

convicções religiosas e proibir a 

discriminação por motivos religiosos, as 

minorias religiosas continuam a ser alvo de 

ataques físicos e verbais, estigmatização e 

pressão social nas escolas e na vida 

pública, discriminação e problemas 

relacionados com a capacidade para 

instituir legalmente um local de culto; 

N. Considerando que, apesar de a 

Constituição turca prever a liberdade de 

crença, de culto e de divulgação privada de 

convicções religiosas e proibir a 

discriminação por motivos religiosos, as 

minorias religiosas continuam a ser alvo de 

ataques físicos e verbais, estigmatização e 

pressão social nas escolas e na vida 

pública, discriminação e problemas 

relacionados com a capacidade para 

instituir legalmente um local de culto; que 

o património cultural cristão tem sido 

gravemente danificado ou destruído; que 

a Turquia tem sofrido uma alarmante 

radicalização islâmica desde a chegada ao 

poder do Presidente Erdoğan e do seu 

partido AKP; 

Or. en 
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Alteração  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

A situação atual dos direitos humanos na Turquia 

Proposta de resolução comum 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  5-A. Solicita a retirada imediata das 

forças armadas turcas de território sírio e 

um cessar-fogo imediato; salienta que 

devem ser tomadas todas as medidas 

possíveis para evitar uma nova crise 

humanitária; condena veementemente 

qualquer ação militar na Síria pelas 

forças militares turcas; manifesta 

preocupação com a situação humanitária 

na região; receia que a ofensiva do 

exército turco possa conduzir a uma nova 

crise de refugiados nesta região, 

atendendo a que já ali há 5 000 pessoas 

nessa situação, facto que também poderia 

afetar a Europa e a UE; recorda ao 

Governo turco que a milícia curda local é 

um importante aliado contra o Daexe e 

outras organizações terroristas islâmicas; 

Or. en 
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Alteração  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

A situação atual dos direitos humanos na Turquia 

Proposta de resolução comum 

N.º 15 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

15. Reitera a sua posição, de 

novembro de 2017, em que apelava a 

financiamentos destinados às autoridades 

turcas no âmbito do Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão (IPAII), sob a 

condição de serem efetuadas melhorias no 

domínio dos direitos humanos, da 

democracia e do Estado de direito, e, 

sempre que possível, o reencaminhamento 

desses fundos para organizações da 

sociedade civil; reitera o seu apelo à 

Comissão para que tenha em conta os 

desenvolvimentos na Turquia durante a 

revisão dos fundos do IPA, mas também 

para que apresente opções concretas 

quanto à forma de aumentar o apoio à 

sociedade civil turca; 

15. Solicita aos Estados-Membros que 

ponham definitivamente termo às 

negociações de adesão da Turquia à UE, 

sem demora; solicita a suspensão 

definitiva dos fundos de pré-adesão da 

Turquia e o fim das negociações sobre a 

união aduaneira entre a UE e a Turquia; 

Or. en 

 

 


