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11.4.2016 B8-0442/1 

Poprawka  1 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 

3 października 2005 r. dotyczące 

przystąpienia Turcji do UE, 

– uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 

3 października 2005 r. dotyczące Turcji, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Poprawka  2 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając fakt, że w procesie 

akcesyjnym przywiązuje się szczególną 

wagę do praworządności, a zwłaszcza do 

rozdziału władz, wolności słowa oraz 

poszanowania praw mniejszości, 

– uwzględniając fakt, że w procesie 

negocjacyjnym przywiązuje się szczególną 

wagę do praworządności, a zwłaszcza do 

rozdziału władz, demokracji, wolności 

słowa, praw człowieka, praw mniejszości i 

wolności wyznania, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Poprawka  3 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. popiera odnowione porozumienie 

polityczne między UE a Turcją w sprawie 

wyzwań geopolitycznych, a w 

szczególności w sprawie kryzysu 

uchodźczego i migracyjnego; uznaje wielki 

wkład humanitarny Turcji w przyjęcie 

największej populacji uchodźców na 

świecie; wzywa UE i Turcję, aby połączyły 

siły na rzecz poprawy i zapewnienia 

godnych warunków życia i podstawowego 

wsparcia w obozach dla uchodźców oraz 

ułatwiły pracę Biura Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców (UNHCR) w celu uniknięcia 

masowego napływu migrantów; wzywa 

UE do dalszej współpracy z tureckimi 

urzędnikami państwowymi w celu 

zapewnienia prawidłowej dokumentacji 

migrantów; przypomina, że Turcja jest 

jednym z głównych krajów tranzytu dla 

migrantów i uchodźców chcących dostać 

się do UE nie tylko z Syrii, ale również z 

wielu innych krajów; podkreśla znaczenie 

współpracy z Turcją w zakresie 

rozwiązania kryzysu uchodźczego oraz 

zapobiegania utracie życia na morzu; 

37. popiera odnowione porozumienie 

polityczne między UE a Turcją w sprawie 

wyzwań geopolitycznych, a w 

szczególności w sprawie kryzysu 

uchodźczego i migracyjnego; uznaje wielki 

wkład humanitarny Turcji w przyjęcie 

największej populacji uchodźców na 

świecie; wzywa UE i Turcję, aby połączyły 

siły na rzecz poprawy i zapewnienia 

godnych warunków życia i podstawowego 

wsparcia w obozach dla uchodźców oraz 

ułatwiły pracę Biura Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców (UNHCR) w celu uniknięcia 

masowego napływu migrantów; wzywa 

UE do dalszej współpracy z tureckimi 

urzędnikami państwowymi w celu 

zapewnienia prawidłowej dokumentacji 

migrantów; przypomina, że Turcja jest 

jednym z głównych krajów tranzytu dla 

migrantów i uchodźców chcących dostać 

się do UE nie tylko z Syrii, ale również z 

wielu innych krajów; podkreśla znaczenie 

współpracy z Turcją w zakresie 

rozwiązania kryzysu uchodźczego oraz 

zapobiegania utracie życia na morzu; z 

zadowoleniem przyjmuje misję 

obserwacyjną NATO na Morzu Egejskim; 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Poprawka  4 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. podkreśla, że ograniczanie migracji do 

UE nie powinno prowadzić do zawracania 

uchodźców lub ich nielegalnego 

przetrzymywania; ponawia swój apel do 

Turcji o zniesienie zastrzeżenia 

geograficznego do konwencji genewskiej z 

1951 r.; podkreśla, że kluczowe znaczenie 

ma wdrożenie bezpiecznych i legalnych 

szlaków dla uchodźców, i wzywa państwa 

członkowskie, by znacznie zwiększyły 

swoje wysiłki w zakresie przesiedleń; jest 

zdania, że trwałym rozwiązaniem tego 

kryzysu humanitarnego może być tylko 

zalezienie politycznego rozwiązania 

kryzysu syryjskiego; 

42. podkreśla, że ograniczanie migracji do 

UE nie powinno prowadzić do zawracania 

uchodźców lub ich nielegalnego 

przetrzymywania; ponawia swój apel do 

Turcji o zniesienie zastrzeżenia 

geograficznego do konwencji genewskiej z 

1951 r.; podkreśla, że kluczowe znaczenie 

ma wdrożenie bezpiecznych i legalnych 

szlaków dla uchodźców, i wzywa państwa 

członkowskie, by znacznie zwiększyły 

swoje wysiłki w zakresie przesiedleń; jest 

zdania, że konieczne jest znalezienie 

politycznego rozwiązania kryzysu w Syrii; 

wzywa Turcję, by znacznie zwiększyła 

swoje starania na rzecz znalezienia 

politycznego rozwiązania, a w 

szczególności zniosła swoje zastrzeżenia 

dotyczące udziału Kurdów w rozmowach 

pokojowych w Genewie; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Poprawka  5 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. zachęca rząd, aby w pełni i w sposób 

niedyskryminacyjny spełnił kryteria 

wskazane w planie działania dotyczącym 

liberalizacji reżimu wizowego wobec 

wszystkich państw członkowskich; 

przypomina, że liberalizacja wizowa to 

proces oparty na osiągnięciach i dopiero po 

spełnieniu norm tureccy obywatele 

zostaną objęci ruchem bezwizowym; 

zwraca się do Komisji o zapewnienie 

szerszej pomocy technicznej w celu 

umożliwienia Turcji spełnienia warunków 

planu działania dotyczącego liberalizacji 

reżimu wizowego; 

45. zachęca rząd, aby w pełni i w sposób 

niedyskryminacyjny spełnił kryteria 

wskazane w planie działania dotyczącym 

liberalizacji reżimu wizowego wobec 

wszystkich państw członkowskich; 

przypomina, że liberalizacja wizowa to 

proces oparty na osiągnięciach, 

bezpośrednio związany z pełnym 

wdrożeniem umowy o readmisji między 

UE a Turcją, i dopiero po spełnieniu 

norm tureccy obywatele zostaną objęci 

ruchem bezwizowym;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Poprawka  6 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

prezydenta Republiki Cypryjskiej 

Nikosa Anastasiadisa, by język turecki stał 

się jednym z języków urzędowych UE, i 

wzywa strony do przyspieszenia tego 

procesu; odnotowuje konieczność 

uprzedniego, gruntownego przygotowania 

wdrożenia dorobku prawnego UE w 

przyszłym państwie związkowym Turków 

cypryjskich po wejściu w życie 

porozumienia; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje ustanowienie 

dwuspołecznościowego komitetu ad hoc 

ds. przygotowań związanych z 

przystąpieniem do UE; zachęca Parlament 

Europejski i Komisję do zwiększenia 

wysiłków na rzecz współpracy z Turkami 

cypryjskimi w przygotowaniach do pełnej 

integracji z UE; zachęca przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego do poczynienia 

niezbędnych kroków w przypadku 

osiągnięcia porozumienia; 

52. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

prezydenta Republiki Cypryjskiej 

Nikosa Anastasiadisa, by język turecki stał 

się jednym z języków urzędowych UE, i 

wzywa strony do przyspieszenia tego 

procesu po rozwiązaniu kwestii Cypru 

zgodnie z wartościami i zasadami, na 

których opiera się UE; odnotowuje 

konieczność uprzedniego, gruntownego 

przygotowania wdrożenia dorobku 

prawnego UE w przyszłym państwie 

związkowym Turków cypryjskich po 

wejściu w życie porozumienia; w związku 

z tym z zadowoleniem przyjmuje 

ustanowienie dwuspołecznościowego 

komitetu ad hoc ds. przygotowań 

związanych z przystąpieniem do UE; 

zachęca Parlament Europejski i Komisję do 

zwiększenia wysiłków na rzecz współpracy 

z Turkami cypryjskimi w przygotowaniach 

do pełnej integracji z UE; zachęca 

przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego do poczynienia niezbędnych 

kroków w przypadku osiągnięcia 

porozumienia; 

Or. en 

 

 


