
 

AM\1129583PL.docx  PE605.568v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

28.6.2017 A8-0234/17 

Poprawka  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając zaangażowanie 

Rosji w Syrii, w tym wsparcie użycia broni 

chemicznej przez wojsko syryjskie, 

dodatkowo destabilizujące kraj i 

zwiększające liczbę uchodźców 

szukających schronienia w Turcji i UE, 

– uwzględniając niestabilną sytuację 

w Syrii, z powodu której rośnie liczba 

uchodźców szukających schronienia w 

Turcji i UE, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Poprawka  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wyraża poważne obawy z powodu 

stale pogarszającej się sytuacji w 

południowo-wschodniej Turcji, zwłaszcza 

na obszarach, na których wprowadzono 

godzinę policyjną, stosowano przemoc i 

wymierzano zbiorowe kary, gdzie 

prawdopodobnie około 2 000 osób zostało 

zabitych w ramach operacji 

bezpieczeństwa, a szacowana liczba osób 

wysiedlonych w okresie od lipca 2015 r. do 

grudnia 2016 r. wynosi pół miliona; 

zauważa, że lokalni prokuratorzy 

konsekwentnie odmawiali wszczynania 

dochodzeń w sprawach dotyczących 

zgłoszonych zabójstw, a niezależnym 

obserwatorom odmówiono wstępu do tej 

strefy; przypomina o odpowiedzialności 

rządu tureckiego za ochronę wszystkich 

obywateli, bez względu na to, z jakiej 

kultury czy religii się wywodzą; ubolewa 

nad powszechnie stosowanymi 

wywłaszczeniami – w tym w odniesieniu 

do majątku należącego do gmin, a także 

majątku kościelnego – stanowiącymi 

naruszenie praw mniejszości religijnych; 

jest przekonany, że tylko sprawiedliwe 

polityczne rozstrzygnięcie kwestii 

13. wyraża poważne obawy z powodu 

stale pogarszającej się sytuacji w 

południowo-wschodniej Turcji, zwłaszcza 

na obszarach, na których wprowadzono 

godzinę policyjną, stosowano przemoc i 

wymierzano zbiorowe kary, gdzie 

prawdopodobnie około 2 000 osób zostało 

zabitych w ramach operacji 

bezpieczeństwa, a szacowana liczba osób 

wysiedlonych w okresie od lipca 2015 r. do 

grudnia 2016 r. wynosi pół miliona; 

potępia całkowite zniszczenie miasta Sur i 

innych mniejszych miast w południowo-

wschodniej Turcji; zauważa, że lokalni 

prokuratorzy konsekwentnie odmawiali 

wszczynania dochodzeń w sprawach 

dotyczących zgłoszonych zabójstw, a 

niezależnym obserwatorom odmówiono 

wstępu do tej strefy; przypomina o 

odpowiedzialności rządu tureckiego za 

ochronę wszystkich obywateli, bez 

względu na to, z jakiej kultury czy religii 

się wywodzą; ubolewa nad powszechnie 

stosowanymi wywłaszczeniami – w tym w 

odniesieniu do majątku należącego do 

gmin, a także majątku kościelnego – 

stanowiącymi naruszenie praw mniejszości 
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kurdyjskiej może przynieść trwałą 

stabilność i dobrobyt zarówno w regionie, 

jak i w całej Turcji, i w związku z tym 

wzywa obie strony do wznowienia 

negocjacji; zauważa, że wiele przepisów, w 

tym ustawa nr 6722 w sprawie prawnej 

ochrony sił bezpieczeństwa zwalczających 

terroryzm, przyjęta w 2016 r., przyczyniło 

się do stworzenia atmosfery „systemowej 

bezkarności” dla sił bezpieczeństwa; 

religijnych; jest przekonany, że tylko 

sprawiedliwe polityczne rozstrzygnięcie 

kwestii kurdyjskiej może przynieść trwałą 

stabilność i dobrobyt zarówno w regionie, 

jak i w całej Turcji, i w związku z tym 

wzywa obie strony do wznowienia 

negocjacji; zauważa, że wiele przepisów, w 

tym ustawa nr 6722 w sprawie prawnej 

ochrony sił bezpieczeństwa zwalczających 

terroryzm, przyjęta w 2016 r., przyczyniło 

się do stworzenia atmosfery „systemowej 

bezkarności” dla sił bezpieczeństwa; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Poprawka  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa rząd Turcji do 

poszanowania i pełnego wdrożenia 

przyjętych zobowiązań prawnych w 

odniesieniu do ochrony dziedzictwa 

kulturowego oraz, w szczególności, do 

przeprowadzenia w dobrej wierze wspólnej 

inwentaryzacji greckiego, ormiańskiego, 

asyryjskiego i innego dziedzictwa 

kulturowego zniszczonego lub 

zrujnowanego w ubiegłym wieku; apeluje 

do Turcji o ratyfikowanie Konwencji 

UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i 

promowania różnorodności form wyrazu 

kulturowego; wzywa Turcję do współpracy 

z odpowiednimi organizacjami 

międzynarodowymi, w szczególności z 

Radą Europy, w zakresie zapobiegania i 

przeciwdziałania nielegalnemu handlowi 

dziedzictwem kulturowym i jego 

celowemu niszczeniu; 

18. wzywa rząd Turcji do 

poszanowania i pełnego wdrożenia 

przyjętych zobowiązań prawnych w 

odniesieniu do ochrony dziedzictwa 

kulturowego oraz, w szczególności, do 

przeprowadzenia w dobrej wierze wspólnej 

inwentaryzacji greckiego, ormiańskiego, 

asyryjskiego i innego dziedzictwa 

kulturowego zniszczonego lub 

zrujnowanego w ubiegłym wieku; wzywa 

władze tureckie do pełnego poszanowania 

historycznego i kulturalnego charakteru 

zabytków i symboli kulturowych i 

religijnych, w szczególności 

zaklasyfikowanych jako miejsca 

światowego dziedzictwa UNESCO, oraz do 

powstrzymania się od jakichkolwiek 

działań mających na celu zmianę ich 

historycznego i religijnego charakteru; 

wyraża ubolewanie z powodu 

powtarzających się, dzielących 

społeczeństwo i prowokacyjnych praktyk 

mających na celu zmianę historycznego, 

kulturalnego i religijnego charakteru 

dziedzictwa UNESCO, jakim jest 

świątynia Hagia Sophia i przekształcania 

jej w meczet przez czytanie Koranu i 
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organizację modlitw; apeluje do Turcji o 

ratyfikowanie Konwencji UNESCO z 2005 

r. w sprawie ochrony i promowania 

różnorodności form wyrazu kulturowego; 

wzywa Turcję do współpracy z 

odpowiednimi organizacjami 

międzynarodowymi, w szczególności z 

Radą Europy, w zakresie zapobiegania i 

przeciwdziałania nielegalnemu handlowi 

dziedzictwem kulturowym i jego 

celowemu niszczeniu; 

Or. en 



 

AM\1129583PL.docx  PE605.568v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

28.6.2017 A8-0234/20 

Poprawka  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Turcję do dalszego 

zbliżania swojej polityki zagranicznej do 

polityki zagranicznej UE; wzywa do 

ściślejszej współpracy i koordynacji 

wyzwań w polityce zagranicznej między 

UE a Turcją; jest zdania, że należy w 

poszczególnych przypadkach zapraszać 

ministra spraw zagranicznych Turcji do 

udziału w posiedzeniach Rady do Spraw 

Zagranicznych; zaleca Radzie, by pilnie 

wystosowała do rządu Turcji zaproszenie 

na spotkanie na szczycie w celu 

omówienia stosunków UE–Turcja; 

skreśla się 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Poprawka  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie 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; 

22. przypomina, że negocjacje w 

sprawie zacieśnienia unii celnej mogą się 

rozpocząć dopiero wtedy, gdy Turcja 

całkowicie spełni wszystkie zobowiązania 

wynikające z obowiązującej unii celnej; 

podkreśla, że Turcja nadal nie otwarła 

portów dla statków cypryjskich i nie 

stosuje w odniesieniu do Cypru protokołu 

dodatkowego do Układu z Ankary; 
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 przypadku 

zacieśnienia unii celnej między Turcją i 

UE dodano klauzulę dotyczącą praw 

człowieka i podstawowych wolności, która 

uczyni prawa człowieka i podstawowe 

wolności zasadniczym warunkiem; 

odnotowuje konkluzję Komisji, że dalszej 

integracji handlowej z UE sprzyjałoby 

wyeliminowanie przez Turcję przeszkód w 
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odnotowuje konkluzję Komisji, że dalszej 

integracji handlowej z UE sprzyjałoby 

wyeliminowanie przez Turcję przeszkód w 

funkcjonowaniu unii celnej; 

funkcjonowaniu unii celnej; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Poprawka  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. 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; 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; podkreśla, że liberalizacja 

systemu wizowego nastąpi dopiero wtedy, 

kiedy Turcja całkowicie i w sposób 

niedyskryminacyjny spełni wszystkie 

kryteria określone w planie działania na 

rzecz liberalizacji systemu wizowego i 

wypełni wszystkie zobowiązania wobec 

wszystkich państw członkowskich;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Poprawka  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Paragraph 27 a (new) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 

w ciągu ostatnich dwóch lat wspólna 

komisja parlamentarna UE-Turcja nie 

funkcjonowała zgodnie z regulaminem 

wewnętrznym ze względu na brak 

współpracy ze strony tureckich członków 

prezydium; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Poprawka  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Paragraph 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 

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; potępia wszystkie formy 

przemocy i 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;  
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demokratycznych; wzywa do wznowienia 

negocjacji mających na celu znalezienie 

kompleksowego i trwałego rozwiązania 

kwestii kurdyjskiej; zachęca państwa 

członkowskie do egzekwowania przepisów 

zakazujących stosowania znaków i 

symboli organizacji figurujących w 

unijnym wykazie organizacji 

terrorystycznych; 

Or. en 



 

AM\1129583PL.docx  PE605.568v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

28.6.2017 A8-0234/25 

Poprawka  25 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Paragraph 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. apeluje do Turcji, by rozpoczęła 

wycofywanie swoich sił z Cypru i 

przekazała ONZ kontrolę nad zamkniętym 

dystryktem Famagusty, zgodnie z rezolucją 

Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984), 

a także by powstrzymała się od działań 

zmieniających równowagę demograficzną 

na wyspie, prowadzonych za 

pośrednictwem polityki nielegalnego 

osiedlania;  odnotowuje konieczność 

uprzedniego, gruntownego przygotowania 

wdrożenia dorobku prawnego UE w 

przyszłym państwie związkowym Turków 

cypryjskich po wejściu w życie 

porozumienia; potwierdza w tym 

względzie nieprzerwane prowadzenie prac 

doraźnego komitetu służącego obydwu 

społecznościom w sprawie przygotowań 

związanych z przystąpieniem do UE; 

zobowiązuje się do zintensyfikowania 

wysiłków na rzecz wsparcia tureckich 

Cypryjczyków w przygotowania do pełnej 

integracji z UE i wzywa Komisję do 

podobnego działania; wyraża uznanie dla 

znaczących prac Komisji ds. Osób 

Zaginionych, która zajmuje się sprawami 

zaginionych tureckich Cypryjczyków i 

33. apeluje do Turcji, by rozpoczęła 

wycofywanie swoich sił z Cypru i 

przekazała ONZ kontrolę nad zamkniętym 

dystryktem Famagusty, zgodnie z rezolucją 

Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984), 

a także by powstrzymała się od działań 

zmieniających równowagę demograficzną 

na wyspie, prowadzonych za 

pośrednictwem polityki nielegalnego 

osiedlania;  odnotowuje konieczność 

uprzedniego, gruntownego przygotowania 

wdrożenia dorobku prawnego UE w 

przyszłym państwie związkowym Turków 

cypryjskich po wejściu w życie 

porozumienia; potwierdza w tym 

względzie prowadzenie prac doraźnego 

komitetu służącego obydwu 

społecznościom w sprawie przygotowań 

związanych z przystąpieniem do UE; 

wyraża uznanie dla znaczących prac 

Komisji ds. Osób Zaginionych, która 

zajmuje się sprawami zaginionych 

tureckich Cypryjczyków i greckich 

Cypryjczyków, oraz wyraża uznanie dla 

faktu, że uzyskano lepszy dostęp do 

wszystkich odpowiednich miejsc, w tym 

obszarów wojskowych; wzywa Turcję do 
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greckich Cypryjczyków, oraz wyraża 

uznanie dla faktu, że uzyskano lepszy 

dostęp do wszystkich odpowiednich 

miejsc, w tym obszarów wojskowych; 

wzywa Turcję do wspierania Komisji ds. 

Osób Zaginionych dzięki przekazywaniu 

informacji z archiwów wojskowych; 

apeluje o specjalne uznanie dla pracy 

Komisji ds. Osób Zaginionych i z 

zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 

powołanie stałego sprawozdawcy 

Parlamentu Europejskiego ds. osób 

zaginionych; 

wspierania Komisji ds. Osób Zaginionych 

dzięki przekazywaniu informacji z 

archiwów wojskowych; apeluje o specjalne 

uznanie dla pracy Komisji ds. Osób 

Zaginionych i z zadowoleniem przyjmuje 

w związku z tym powołanie stałego 

sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego 

ds. osób zaginionych; 

Or. en 

 

 


