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28.6.2017 A8-0234/6 

Poprawka  6 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 11 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając doniesienia służb 

wywiadowczych UE i państw 

członkowskich dotyczące braku 

przekonujących dowodów, że to Fethullah 

Gülen zaplanował nieudaną próbę 

zamachu stanu z dnia 15 lipca 2016 r., 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Poprawka  7 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 12 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając odesłanie Turcji do 

Rady Bezpieczeństwa ONZ z powodu 

naruszenia prawa międzynarodowego w 

przypadku sędziego Aydına Sefy Akaya, 

którego zatrzymano na mocy dekretów 

nadzwyczajnych, pomimo iż przysługuje 

mu immunitet dyplomatyczny ze względu 

na członkostwo w międzynarodowych 

trybunałach karnych ONZ ds. byłej 

Jugosławii i Rwandy, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Poprawka  8 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla jednak, że działania 

podjęte w okresie obowiązywania stanu 

wyjątkowego wywarły rozległy, 

niewspółmierny i długotrwały negatywny 

wpływ na bardzo wielu obywateli, a także 

na ochronę podstawowych wolności w 

kraju; potępia grupowe zwolnienia z pracy 

urzędników służby cywilnej i policjantów, 

masową likwidację mediów, aresztowania 

dziennikarzy, przedstawicieli środowiska 

akademickiego, sędziów, obrońców praw 

człowieka, urzędników pochodzących z 

wyboru i mianowanych, członków służb 

bezpieczeństwa i zwykłych obywateli, a 

także konfiskatę ich mienia, aktywów i 

zatrzymanie paszportów, zamknięcie wielu 

szkół i uczelni oraz narzucenie zakazu 

podróżowania tysiącom obywateli 

tureckich na podstawie nadzwyczajnych 

dekretów z mocą ustawy, bez wydawania 

decyzji w indywidualnych sprawach i bez 

możliwości wystarczająco szybkiej 

kontroli sądowej; wyraża obawy z powodu 

konfiskaty, a w niektórych przypadkach 

nacjonalizacji, prywatnych przedsiębiorstw 

i firm; apeluje o natychmiastowe i 

bezwarunkowe uwolnienie wszystkich 

więźniów, którzy są przetrzymywani mimo 

braku dowodów na współudział w 

popełnieniu przestępstwa; ubolewa w tym 

kontekście, że poważnie narusza się 

2. podkreśla jednak, że działania 

podjęte w okresie obowiązywania stanu 

wyjątkowego wywierają rozległy, 

niewspółmierny i długotrwały negatywny 

wpływ na bardzo wielu obywateli, a także 

na ochronę podstawowych wolności w 

kraju; potępia grupowe zwolnienia z pracy 

urzędników służby cywilnej i policjantów, 

masową likwidację mediów, aresztowania 

dziennikarzy, przedstawicieli środowiska 

akademickiego, sędziów, obrońców praw 

człowieka, urzędników pochodzących z 

wyboru i mianowanych, członków służb 

bezpieczeństwa i zwykłych obywateli, a 

także konfiskatę ich mienia, aktywów i 

zatrzymanie paszportów, zamknięcie wielu 

szkół i uczelni oraz narzucenie zakazu 

podróżowania tysiącom obywateli 

tureckich na podstawie nadzwyczajnych 

dekretów z mocą ustawy, bez wydawania 

decyzji w indywidualnych sprawach i bez 

możliwości wystarczająco szybkiej 

kontroli sądowej; wyraża obawy z powodu 

konfiskaty, a w niektórych przypadkach 

nacjonalizacji, prywatnych przedsiębiorstw 

i firm; apeluje o natychmiastowe i 

bezwarunkowe uwolnienie wszystkich 

więźniów, którzy są przetrzymywani mimo 

braku dowodów na współudział w 

popełnieniu przestępstwa; ubolewa w tym 

kontekście, że poważnie narusza się 
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uprawnienia ustawodawcze parlamentu; uprawnienia ustawodawcze parlamentu; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Poprawka  9 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa z ubolewaniem, że celem 

niewspółmiernych działań podjętych po 

ogłoszeniu stanu wyjątkowego, takich jak 

areszty, zwolnienia, zatrzymania i 

konfiskaty mienia, były nie tylko tysiące 

osób rzekomo będących 

członkami/zwolennikami ruchu Gülena, 

ale ogólnie dysydenci, a w szczególności 

opozycyjne partie polityczne; nadal 

oczekuje na przekonujące dowody w 

odniesieniu do sprawców nieudanego 

zamachu stanu; zdecydowanie potępia 

uwięzienie 11 posłów należących do 

Ludowej Partii Demokratycznej (HDP), w 

tym jej współprzewodniczących Figen 

Yuksekdag i Selahattina Demirtasa, oraz 

jednego posła z Republikańskiej Partii 

Ludowej (CHP) i 85 kurdyjskich 

burmistrzów; apeluje do rządu Turcji o 

niezwłoczne zniesienie stanu 

wyjątkowego; ostrzega przed 

nadużywaniem środków 

antyterrorystycznych do sankcjonowania 

ograniczania praw człowieka; 

9. ubolewa, że celem 

niewspółmiernych działań podjętych po 

ogłoszeniu stanu wyjątkowego, takich jak 

areszty, zwolnienia, zatrzymania i 

konfiskaty mienia, były setki tysięcy osób 

rzekomo będących 

członkami/zwolennikami ruchu Gülena, a 

także dysydenci, a w szczególności 

opozycyjne partie polityczne; nadal 

oczekuje na przekonujące dowody w 

odniesieniu do sprawców nieudanego 

zamachu stanu; zdecydowanie potępia 

uwięzienie 11 posłów należących do 

Ludowej Partii Demokratycznej (HDP), w 

tym jej współprzewodniczących Figen 

Yuksekdag i Selahattina Demirtasa, oraz 

jednego posła z Republikańskiej Partii 

Ludowej (CHP) i 85 kurdyjskich 

burmistrzów; apeluje do rządu Turcji o 

niezwłoczne zniesienie stanu 

wyjątkowego; ostrzega przed 

nadużywaniem środków 

antyterrorystycznych do sankcjonowania 

ograniczania praw człowieka; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Poprawka  10 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa do zacieśnienia stosunków 

UE–Turcja w kluczowych obszarach o 

wspólnym znaczeniu, takich jak 

zwalczanie terroryzmu, migracja, energia, 

gospodarka i handel, oraz powtarza, że 

dialog i współpraca na wysokim szczeblu 

powinny być utrwalane i promowane; jest 

przekonany, że współpraca między UE a 

Turcją w tych obszarach stanowi 

inwestycję w stabilność i dobrobyt 

zarówno Turcji, jak i UE, pod warunkiem 

że jest oparta na pełnym poszanowaniu 

przez wszystkie strony zobowiązań w 

zakresie praw podstawowych i 

podstawowych wolności; uważa, że 

współpraca między członkami 

społeczeństwa obywatelskiego ma 

kluczowe znaczenie oraz wzywa do 

zintensyfikowania tych kontaktów; 

20. wzywa do kontynuowania 

stosunków UE–Turcja w kluczowych 

obszarach o wspólnym znaczeniu oraz 

powtarza, że dialog i współpraca na 

wysokim szczeblu powinny być utrwalane 

i promowane; jest przekonany, że 

współpraca między UE a Turcją stanowi 

inwestycję w stabilność i dobrobyt 

zarówno Turcji, jak i UE, pod warunkiem 

że jest oparta na pełnym poszanowaniu 

przez wszystkie strony zobowiązań w 

zakresie praw podstawowych i 

podstawowych wolności; uważa, że 

współpraca między członkami 

społeczeństwa obywatelskiego ma 

kluczowe znaczenie oraz wzywa do 

zintensyfikowania tych kontaktów; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Poprawka  11 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. uważa, że zacieśnienie stosunków 

handlowych może przynieść konkretne 

korzyści obywatelom Turcji i UE, i z tego 

względu – zważywszy na aktualne 

zakłócenia w funkcjonowaniu unii celnej 

– popiera wniosek Komisji dotyczący 

rozpoczęcia negocjacji w sprawie 

poszerzenia unii celnej; przypomina, że UE 

jest głównym partnerem handlowym Turcji 

oraz że dwie trzecie bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych (BIZ) w Turcji 

pochodzi z państw członkowskich UE; 

podkreśla również znaczenie gospodarcze, 

jakie Turcja ma dla UE jako rynek 

wzrostu; uważa uczestnictwo partnerów 

społecznych w negocjacjach za kluczowe; 

zwraca się do Komisji, aby w 

zmodernizowanej unii celnej między 

Turcją i UE zawarto klauzulę dotyczącą 

praw człowieka i podstawowych wolności, 

która uczyni prawa człowieka i 

podstawowe wolności zasadniczym 

warunkiem; przypomina, że unia celna 

może wykorzystać pełnię swego potencjału 

jedynie wtedy, gdy Turcja w pełni wdroży 

protokół dodatkowy w odniesieniu do 

wszystkich państw członkowskich; 

odnotowuje konkluzję Komisji, że dalszej 

integracji handlowej z UE sprzyjałoby 

wyeliminowanie przez Turcję przeszkód w 

funkcjonowaniu unii celnej; 

22. uważa, że zacieśnienie stosunków 

handlowych może przynieść konkretne 

korzyści obywatelom Turcji i UE; 

sprzeciwia się jednak wnioskowi Komisji 

dotyczącemu rozpoczęcia negocjacji w 

sprawie poszerzenia unii celnej do czasu 

osiągnięcia w Turcji znacznej poprawy 

sytuacji w obszarze praw człowieka i 

podstawowych wolności; przypomina, że 

UE jest głównym partnerem handlowym 

Turcji oraz że dwie trzecie bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych (BIZ) w Turcji 

pochodzi z państw członkowskich UE; 

podkreśla również znaczenie gospodarcze, 

jakie Turcja ma dla UE jako rynek 

wzrostu; uważa uczestnictwo partnerów 

społecznych za kluczowe; zwraca się do 

Komisji, aby w każdej przyszłej 

zmodernizowanej unii celnej między 

Turcją i UE zawarto klauzulę dotyczącą 

praw człowieka i podstawowych wolności, 

która uczyni prawa człowieka i 

podstawowe wolności zasadniczym 

warunkiem; przypomina, że unia celna 

może wykorzystać pełnię swego potencjału 

jedynie wtedy, gdy Turcja w pełni wdroży 

protokół dodatkowy w odniesieniu do 

wszystkich państw członkowskich; 

odnotowuje konkluzję Komisji, że dalszej 

integracji handlowej z UE sprzyjałoby 

wyeliminowanie przez Turcję przeszkód w 
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funkcjonowaniu unii celnej; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Poprawka  12 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące 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. 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; apeluje do wszystkich krajów, a 

zwłaszcza do wszystkich państw 

członkowskich UE, o nienadawanie biegu 

wnioskom o ekstradycję dotyczącym osób 

oskarżonych o powiązania z ruchem 

Gülena; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Poprawka  13 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. w najostrzejszych słowach potępia 

wszystkie przeprowadzone w Turcji ataki 

terrorystyczne i we wspólnej walce 

przeciwko terroryzmowi zdecydowanie 

stoi po stronie ludności Turcji; przyjmuje 

do wiadomości stosunki dwustronne 

między państwami członkowskimi UE a 

Turcją w zakresie współpracy w 

zwalczaniu terroryzmu, w tym 

„zagranicznych bojowników”; podkreśla, 

że kluczem do skutecznego zwalczania 

terroryzmu jest ściślejsza współpraca 

między Europolem a tureckimi organami 

ścigania; przypomina, że potępił 

wznowienie przemocy przez Partię 

Pracujących Kurdystanu (PKK), która od 

2002 r. figuruje w unijnym wykazie 

organizacji terrorystycznych, oraz wzywa 

tę organizację do złożenia broni oraz 

korzystania z pokojowych i legalnych 

środków wyrażania oczekiwań; podkreśla, 

że pokojowe rozwiązanie problemu 

kurdyjskiego jest konieczne także dla 

demokratycznej przyszłości Turcji, a 

zostanie znalezione tylko przy 

zaangażowaniu wszystkich 

zainteresowanych stron i sił 

demokratycznych; wzywa do wznowienia 

negocjacji mających na celu znalezienie 

kompleksowego i trwałego rozwiązania 

kwestii kurdyjskiej; zachęca państwa 

26. w najostrzejszych słowach potępia 

wszystkie przeprowadzone w Turcji ataki 

terrorystyczne i we wspólnej walce 

przeciwko terroryzmowi zdecydowanie 

stoi po stronie ludności Turcji; przyjmuje 

do wiadomości stosunki dwustronne 

między państwami członkowskimi UE a 

Turcją w zakresie współpracy w 

zwalczaniu terroryzmu, w tym 

„zagranicznych bojowników”; podkreśla, 

że kluczem do skutecznego zwalczania 

terroryzmu jest ściślejsza współpraca 

między Europolem a tureckimi organami 

ścigania; wyraża głębokie rozczarowanie z 

powodu wznowienia przemocy na 

południowym wschodzie i ponawia 

wyrażone już potępienie tego faktu, a 

także wzywa Partię Pracujących 

Kurdystanu (PKK) do złożenia broni oraz 

korzystania z pokojowych i legalnych 

środków wyrażania oczekiwań; podkreśla, 

że pokojowe rozwiązanie problemu 

kurdyjskiego jest konieczne także dla 

demokratycznej przyszłości Turcji, a 

zostanie znalezione tylko przy 

zaangażowaniu wszystkich 

zainteresowanych stron i sił 

demokratycznych; wzywa do wznowienia 

negocjacji mających na celu znalezienie 

kompleksowego i trwałego rozwiązania 

kwestii kurdyjskiej; zachęca państwa 
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członkowskie do egzekwowania przepisów 

zakazujących stosowania znaków i symboli 

organizacji figurujących w unijnym 

wykazie organizacji terrorystycznych; 

członkowskie do egzekwowania przepisów 

zakazujących stosowania znaków i symboli 

organizacji figurujących w unijnym 

wykazie organizacji terrorystycznych; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Poprawka  14 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Turcję do ochrony praw 

grup szczególnie wrażliwych i osób 

należących do mniejszości; wyraża 

ubolewanie, że ponownie już po raz drugi 

zakazano osobom LGBTI zorganizowania 

dorocznego marszu w Ankarze i Stambule; 

jest poważnie zaniepokojony przypadkami 

przemocy ze względu na płeć, 

dyskryminacji, mowy nienawiści 

skierowanej przeciwko mniejszościom, 

przestępstw z nienawiści i pogwałcenia 

praw człowieka w przypadku osób LGBTI; 

wzywa Turcję do podjęcia odpowiednich 

działań zapobiegających mowie nienawiści 

lub przestępstwom z nienawiści bądź 

przeciwko mniejszościom, i karzącym 

takie czyny; wzywa Turcję do 

zharmonizowania przepisów krajowych z 

konwencją stambulską Rady Europy 

ratyfikowaną przez Turcję w 2014 r.; z 

zadowoleniem przyjmuje krajową strategię 

i plan działania rządu na rzecz Romów i 

apeluje do rządu tureckiego o rozpoczęcie 

wdrażania tej strategii oraz o ustanowienie 

mechanizmu monitorowania i oceny; 

zachęca władze do zwalczania głównych 

przeszkód na drodze do włączenia 

społecznego Romów; wzywa Turcję do 

zapewnienia pełnej równości wszystkim 

obywatelom oraz do rozwiązania 

problemów, z jakimi zmagają się 

17. wzywa Turcję do ochrony praw 

grup szczególnie wrażliwych i osób 

należących do mniejszości; wyraża 

ubolewanie, że już po raz trzeci z kolei 

zakazano osobom LGBTI zorganizowania 

dorocznego marszu w Ankarze i Stambule 

oraz że osoby te musiały znosić represje i 

przemoc policyjną; jest poważnie 

zaniepokojony przypadkami przemocy ze 

względu na płeć, dyskryminacji, mowy 

nienawiści skierowanej przeciwko 

mniejszościom, przestępstw z nienawiści i 

pogwałcenia praw człowieka w przypadku 

osób LGBTI; wzywa Turcję do podjęcia 

odpowiednich działań zapobiegających 

mowie nienawiści lub przestępstwom z 

nienawiści bądź przeciwko mniejszościom, 

i karzącym takie czyny; wzywa Turcję do 

zharmonizowania przepisów krajowych z 

konwencją stambulską Rady Europy 

ratyfikowaną przez Turcję w 2014 r.; z 

zadowoleniem przyjmuje krajową strategię 

i plan działania rządu na rzecz Romów i 

apeluje do rządu tureckiego o rozpoczęcie 

wdrażania tej strategii oraz o ustanowienie 

mechanizmu monitorowania i oceny; 

zachęca władze do zwalczania głównych 

przeszkód na drodze do włączenia 

społecznego Romów; wzywa Turcję do 

zapewnienia pełnej równości wszystkim 

obywatelom oraz do rozwiązania 
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członkowie mniejszości, w szczególności 

w odniesieniu do edukacji i praw 

własności; zwraca uwagę, że zgodnie z 

kryteriami kopenhaskimi mniejszości 

powinny mieć także prawo do edukacji w 

języku ojczystym w szkołach publicznych; 

przypomina znaczenie wdrożenia rezolucji 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy w sprawie wysp Imroz i Bozca i 

wzywa władze tureckie do wspierania 

repatriacji rodzin należących do 

mniejszości, które pragną powrócić na 

wyspę; z zadowoleniem przyjmuje 

otwarcie szkoły dla mniejszości greckiej na 

wyspie Imroz, co jest pozytywnym 

krokiem; 

problemów, z jakimi zmagają się 

członkowie mniejszości, w szczególności 

w odniesieniu do edukacji i praw 

własności; zwraca uwagę, że zgodnie z 

kryteriami kopenhaskimi mniejszości 

powinny mieć także prawo do edukacji w 

języku ojczystym w szkołach publicznych; 

przypomina znaczenie wdrożenia rezolucji 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy w sprawie wysp Imroz i Bozca i 

wzywa władze tureckie do wspierania 

repatriacji rodzin należących do 

mniejszości, które pragną powrócić na 

wyspę; z zadowoleniem przyjmuje 

otwarcie szkoły dla mniejszości greckiej na 

wyspie Imroz, co jest pozytywnym 

krokiem; 

Or. en 

 

 


