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28.6.2017 A8-0234/26 

Poprawka  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

w imieniu grupy ENF 

 

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 Komisję i państwa 

członkowskie do zakończenia rozmów 

akcesyjnych z Turcją; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Poprawka  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

w imieniu grupy ENF 

 

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 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 zakończyła wszelkie finansowanie 

przedakcesyjne; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Poprawka  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. zdecydowanie potępia 

oświadczenia prezydenta Erdogana, w 

których wielokrotnie oskarża on niektórych 

przywódców UE o „praktyki 

nazistowskie”; podkreśla, że dalsze 

wygłaszanie takich bezpodstawnych 

stwierdzeń osłabia wiarygodność Turcji 

jako partnera politycznego oraz że 

przenoszenie własnych konfliktów 

wewnętrznych poważnie zagraża 

pokojowemu współistnieniu w 

społeczeństwie w tych państwach 

członkowskich UE, w których żyją duże 

wspólnoty tureckie; podkreśla, że turecki 

rząd musi powstrzymać się przed ciągłymi 

działaniami mającymi na celu 

mobilizowanie tureckiej diaspory w 

państwach członkowskich dla własnej 

korzyści; z zaniepokojeniem odnotowuje 

doniesienia o presji rzekomo wywieranej 

na członków tureckiej diaspory 

mieszkających w państwach 

członkowskich i potępia inwigilację przez 

władze tureckie obywateli zamieszkałych 

za granicą i posiadających podwójne 

obywatelstwo; wyraża zaniepokojenie z 

powodu unieważnienia dużej liczby 

paszportów, które sprawiło, że ich 

dotychczasowi właściciele stali się 

bezpaństwowcami, co stanowi naruszenie 

Konwencji z 1954 r. w sprawie statusu 

28. zdecydowanie potępia 

oświadczenia prezydenta Erdogana, w 

których wielokrotnie oskarża on niektórych 

przywódców UE o „praktyki 

nazistowskie”; ostrzega, że Turcja ma 

szanować integralność terytorialną i 

suwerenność państw członkowskich; 
podkreśla, że przenoszenie własnych 

konfliktów wewnętrznych poważnie 

zagraża pokojowemu współistnieniu w 

społeczeństwie w tych państwach 

członkowskich UE, w których żyją duże 

wspólnoty tureckie; podkreśla, że turecki 

rząd musi powstrzymać się przed ciągłymi 

działaniami mającymi na celu 

mobilizowanie tureckiej diaspory w 

państwach członkowskich dla własnej 

korzyści; z zaniepokojeniem odnotowuje 

doniesienia o presji rzekomo wywieranej 

na członków tureckiej diaspory 

mieszkających w państwach 

członkowskich i potępia inwigilację przez 

władze tureckie obywateli zamieszkałych 

za granicą i posiadających podwójne 

obywatelstwo; wyraża zaniepokojenie z 

powodu unieważnienia dużej liczby 

paszportów, które sprawiło, że ich 

dotychczasowi właściciele stali się 

bezpaństwowcami, co stanowi naruszenie 

Konwencji z 1954 r. w sprawie statusu 

bezpaństwowców oraz Konwencji ONZ z 
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bezpaństwowców oraz Konwencji ONZ z 

1961 r. o ograniczaniu bezpaństwowości, a 

także z powodu zgłaszanych przypadków 

odmowy obsługi przez tureckie konsulaty 

pewnej liczby własnych obywateli; 

1961 r. o ograniczaniu bezpaństwowości, a 

także z powodu zgłaszanych przypadków 

odmowy obsługi przez tureckie konsulaty 

pewnej liczby własnych obywateli; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Poprawka  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. z naciskiem wzywa rząd Turcji do 

uznania ludobójstwa popełnionego na 

Ormianach; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Poprawka  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 31a. potępia próby przekształcenia 

bazyliki Hagia Sophia w meczet, m.in. 

przez mianowanie stałego imama w 

październiku 2016 r. oraz emitowanie 

modlitw muzułmańskich w dniu 21 

czerwca 2017 r., w których uczestniczyli 

przedstawiciele rządu; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Poprawka  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0234/2017 

Kati Piri 

Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji 

2016/2308(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 31b. apeluje do Turcji o powstrzymanie 

się przed zajmowaniem własności 

chrześcijan, jak miało to miejsce ostatnio 

w przypadku około sześćdziesięciu 

kościołów, cmentarzy i innych dóbr na 

południowym wschodzie kraju; wzywa 

rząd do zwrotu tych własności 

prawowitym właścicielom; 

Or. en 

 

 


