
AM\1178937PL.docx PE635.399v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.3.2019 A8-0091/18

Poprawka 18
Bodil Valero
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie w sprawie Turcji za 2018 r.
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wobec informacji przytoczonych 
powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej formalne zawieszenie 
negocjacji akcesyjnych z Turcją, zgodnie z 
ramami negocjacyjnymi; pozostaje jednak 
zaangażowany w demokratyczny i 
polityczny dialog z Turcją; zwraca się do 
Komisji o przeznaczenie środków 
przyznanych obecnie w ramach 
instrumentu IPA II i przyszłego IPA III na 
wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 
w Turcji, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy za pośrednictwem specjalnej 
puli zarządzanej bezpośrednio przez UE, a 
także na zwiększanie możliwości 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
dialogu naukowego, dostępu do 
europejskich uniwersytetów dla tureckich 
studentów i dostępu do platform 
medialnych dla dziennikarzy z myślą o 
ochronie i promowaniu zasad i wartości 
demokratycznych, praw człowieka i 
praworządności; bez uszczerbku dla art. 
49 Traktatu o Unii Europejskiej oczekuje 
ponownego zdefiniowania stosunków 
między Turcją a UE w rozumieniu 
skutecznego partnerstwa; podkreśla, że 
stosunki polityczne między UE a Turcją 
powinny się opierać na warunkach 
dotyczących poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;

21. wobec informacji przytoczonych 
powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej wstrzymanie rozmów 
akcesyjnych do czasu, aż Turcja wdroży 
wiarygodne reformy mające na celu 
dostosowanie tureckiego systemu 
prawnego i instytucjonalnego do dorobku 
prawnego UE, zwłaszcza w zakresie 
ochrony i promowania zasad demokracji, 
praw człowieka i praworządności; 
pozostaje jednak zaangażowany w 
demokratyczny i polityczny dialog z 
Turcją; zwraca się do Komisji o 
przeznaczenie środków przyznanych 
obecnie w ramach instrumentu IPA II i 
przyszłego IPA III na wspieranie 
społeczeństwa obywatelskiego w Turcji, 
obrońców praw człowieka i dziennikarzy 
za pośrednictwem specjalnej puli 
zarządzanej bezpośrednio przez UE, a 
także na zwiększanie możliwości 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
dialogu naukowego, dostępu do 
europejskich uniwersytetów dla tureckich 
studentów i dostępu do platform 
medialnych dla dziennikarzy z myślą o 
ochronie i promowaniu zasad i wartości 
demokratycznych, praw człowieka i 
praworządności; podkreśla, że stosunki 
polityczne między UE a Turcją powinny 
się opierać na warunkach dotyczących 
poszanowania demokracji, praworządności 
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i praw podstawowych;
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