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28.6.2017 A8-0234/1 

Poprawka  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla strategiczne znaczenie 

dobrych stosunków między UE a Turcją 

oraz wysoką wartość dodaną współpracy w 

podejmowaniu wyzwań, jakie stoją przed 

każdą ze stron; przyznaje, że od czasu 

otwarcia negocjacji akcesyjnych w 2004 r. 

zarówno w Turcji, jak i w UE miały 

miejsce wewnętrzne procesy transformacji; 

wyraża ubolewanie, że instrumenty 

akcesyjne nie zostały wykorzystane w 

możliwie najpełniejszym zakresie, oraz że 

nastąpiła regresja w dziedzinie 

praworządności i praw człowieka, które 

leżą u podstaw kryteriów kopenhaskich, 

oraz że w miarę upływu czasu poparcie 

opinii publicznej dla pełnej integracji 

Turcji w UE zmniejszyło się po obu 

stronach; podtrzymuje zobowiązanie do 

współpracy i utrzymania konstruktywnego 

i otwartego dialogu z rządem Turcji, aby 

sprostać wspólnym wyzwaniom oraz 

realizować wspólne priorytety, takie jak 

stabilność regionu, sytuacja w Syrii, 

migracja i bezpieczeństwo; 

3. podkreśla strategiczne znaczenie 

dobrych stosunków między UE a Turcją 

oraz wysoką wartość dodaną współpracy w 

podejmowaniu wyzwań, jakie stoją przed 

każdą ze stron; przyznaje, że od czasu 

otwarcia negocjacji akcesyjnych w 2004 r. 

zarówno w Turcji, jak i w UE miały 

miejsce wewnętrzne procesy transformacji; 

stwierdza, że nastąpiła regresja w 

dziedzinie praworządności i praw 

człowieka; podkreśla, że w miarę upływu 

czasu poparcie opinii publicznej dla pełnej 

integracji Turcji w UE zmniejszyło się po 

obu stronach; podtrzymuje zobowiązanie 

do współpracy i utrzymania 

konstruktywnego i otwartego dialogu z 

rządem Turcji, aby sprostać wspólnym 

wyzwaniom oraz realizować wspólne 

priorytety, takie jak stabilność regionu, 

sytuacja w Syrii, migracja i 

bezpieczeństwo; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Poprawka  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina o swym stanowisku z 

listopada 2016 r. o zawieszeniu negocjacji 

akcesyjnych z Turcją; 

7. przypomina o swym stanowisku z 

listopada 2016 r. o zawieszeniu negocjacji 

akcesyjnych z Turcją; wzywa – w reakcji 

na sytuację panującą w Turcji i malejące 

poparcie dla pełnej integracji po obu 

stronach – do ostatecznego zerwania 

negocjacji akcesyjnych z Turcją;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Poprawka  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie – zgodnie z ramami 

negocjacyjnymi – do natychmiastowego 

formalnego zawieszenia rozmów 

akcesyjnych z Turcją, jeżeli pakiet 

konstytucyjny zostanie wdrożony bez 

zmian; podkreśla, uwzględniając uwagi 

Komisji Weneckiej dotyczące reformy 

konstytucyjnej, że proponowane zmiany w 

konstytucji charakteryzuje brak 

poszanowania dla podstawowych zasad 

rozdziału władz, nie zapewniają one 

wystarczających mechanizmów kontroli i 

równowagi i nie są zgodne z kryteriami 

kopenhaskimi; zwraca się do Komisji, 

państw członkowskich i Turcji o 

przeprowadzenie otwartej i uczciwej 

dyskusji na temat zagadnień będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

w odniesieniu do których możliwa jest 

zintensyfikowana współpraca; podkreśla, 

że stosunki polityczne między UE i Turcją 

powinny się opierać na warunkach 

dotyczących poszanowania demokracji, 

praworządności i praw podstawowych; 

8. wzywa do natychmiastowego 

trwałego zawieszenia rozmów akcesyjnych 

z Turcją; podkreśla, uwzględniając uwagi 

Komisji Weneckiej dotyczące reformy 

konstytucyjnej, że proponowane zmiany w 

konstytucji charakteryzuje brak 

poszanowania dla podstawowych zasad 

rozdziału władz i nie zapewniają one 

wystarczających mechanizmów kontroli i 

równowagi; podkreśla, że stosunki 

polityczne między UE i Turcją powinny się 

opierać na warunkach dotyczących 

poszanowania demokracji, praworządności 

i praw podstawowych; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Poprawka  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. zwraca uwagę, że liberalizacja 

systemu wizowego ma zasadnicze 

znaczenie dla obywateli Turcji oraz osób 

pochodzenia tureckiego mieszkających w 

UE i przyczyni się do zacieśnienia 

kontaktów międzyludzkich; zachęca rząd 

Turcji do pełnego dostosowania się do 

ostatnich jeszcze niespełnionych 

kryteriów, określonych w planie działania 

na rzecz liberalizacji systemu wizowego; 

podkreśla, że zmiana ustawodawstwa 

dotyczącego zwalczania terroryzmu to 

zasadniczy warunek zapewnienia 

podstawowych praw i wolności oraz że 

liberalizacja wiz będzie możliwa jedynie 

po spełnieniu wszystkich kryteriów; 

23. wzywa do zawieszenia liberalizacji 

systemu wizowego dla Turcji; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Poprawka  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, by podczas 

przeprowadzania w 2017 r. 

śródokresowego przeglądu środków 
finansowych w ramach instrumentu 

pomocy przedakcesyjnej (IPA) wzięła pod 

uwagę najnowsze wydarzenia w Turcji 

oraz zawiesiła wszystkie finansowe środki 

przedakcesyjne, jeżeli negocjacje w 

sprawie akcesji zostaną zawieszone; 

wzywa Komisję, aby w przypadku takiej 

sytuacji wykorzystała te środki finansowe 

na wspieranie tureckiego społeczeństwa 

obywatelskiego i uchodźców bezpośrednio 
w Turcji oraz do inwestowania większych 

środków w bezpośrednie programy 

wymiany, takie jak Erasmus+ dla 

studentów, nauczycieli akademickich i 

dziennikarzy; 

25. wzywa do trwałego zawieszenia 

finansowych środków przedakcesyjnych; 

stwierdza, że środki te powinny zostać 

zwrócone podatnikom w państwach 

członkowskich;  

Or. en 

 

 


