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Amendamentul  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât, în pofida faptului că în 

Constituția Turciei se prevăd libertatea de 

credință, de cult și diseminarea privată a 

ideilor religioase și se interzice 

discriminarea pe motive religioase, 

minoritățile religioase se confruntă în 

continuare cu atacuri verbale și fizice, cu 

stigmatizare și presiune socială în școli și 

în viața publică și cu discriminare și 

probleme legate de capacitatea de a înființa 

în mod legal un lăcaș de cult; 

N. întrucât, în pofida faptului că în 

Constituția Turciei se prevăd libertatea de 

credință, de cult și diseminarea privată a 

ideilor religioase și se interzice 

discriminarea pe motive religioase, 

minoritățile religioase se confruntă în 

continuare cu atacuri verbale și fizice, cu 

stigmatizare și presiune socială în școli și 

în viața publică și cu discriminare și 

probleme legate de capacitatea de a înființa 

în mod legal un lăcaș de cult; întrucât 

patrimoniul cultural creștin este fie grav 

deteriorat, fie distrus; întrucât, de la 

preluarea puterii de către președintele 

Erdoğan și partidul său, AKP, Turcia s-a 

confruntat cu un nivel alarmant de 

radicalizare islamică; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. solicită retragerea imediată a 

forțelor armate turce de pe teritoriul Siriei 

și încetarea imediată a focului; subliniază 

că trebuie luate toate măsurile posibile 

pentru a evita o nouă criză umanitară; 

condamnă cu fermitate orice alte acțiuni 

militare în Siria ale armatei turce; este 

îngrijorat de situația umanitară din 

regiune; își exprimă temerea că ofensiva 

armatei turce ar putea să ducă la o nouă 

criză a refugiaților în această zonă, 

întrucât 5 000 de persoane sunt deja 

strămutate în regiune, și că acest lucru ar 

putea afecta, de asemenea, Europa și UE; 

reamintește guvernului turc că milițiile 

locale kurde sunt un aliat important 

împotriva Daesh și a altor organizații 

teroriste islamiste; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

15. își reiterează poziția din noiembrie 

2017 prin care a solicitat ca fondurile 

destinate autorităților turce în cadrul 

instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA II) să fie condiționate de 

îmbunătățiri în domeniul drepturilor 

omului, al democrației și al statului de 

drept, și, dacă este posibil, să fie 

redirecționate către organizațiile societății 

civile; își reiterează solicitarea adresată 

Comisiei ca, în cadrul revizuirii 

fondurilor IPA, să ia în considerare 

evoluțiile din Turcia, precum și să 

prezinte propuneri concrete cu privire la 

modul în care se poate crește sprijinul 

pentru societatea civilă turcă; 

15. invită statele membre să pună 

capăt definitiv și fără întârziere 

negocierilor privind aderarea Turciei la 

UE; solicită suspendarea definitivă a 

fondurilor de preaderare și încetarea 

negocierilor privind uniunea vamală 

dintre UE și Turcia; 

Or. en 

 

 


