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Poprawka 1
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie z postępów
za rok 2013, które turecki minister ds. 
Unii Europejskiej i negocjator w sprawie 
przystąpienia sporządził samodzielnie w 
odpowiedzi na sprawozdanie Komisji;
mając na uwadze, iż owo sprawozdanie z 
postępów jest dalekie od obiektywizmu, 
nie porusza kwestii wprawiających władze 
Turcji w zakłopotanie oraz przypomina 
sytuację kandydata, który sam ocenia swój 
egzamin;

Or. nl

Poprawka 2
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje poprzednie 
rezolucje, szczególnie z dnia 10 lutego 
2010 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2009 r., z dnia 9 marca 
2011 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2010 r.1, z dnia 29 
marca 2012 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2011 r.2 oraz z dnia 18 
kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2012 r.3,

– uwzględniając swoje poprzednie 
rezolucje, szczególnie z dnia 10 lutego 
2010 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2009 r., z dnia 9 marca 
2011 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2010 r.1, z dnia 29 
marca 2012 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2011 r.2, z dnia 18 
kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Turcji w 2012 r.3 oraz z dnia 
13 czerwca 2013 r. w sprawie sytuacji 
w Turcji4,

__________________ __________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0090. 1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0090.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0116. 2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0116.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0184. 3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0184.
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4 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Poprawka 3
Takis Hadjigeorgiou
Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ramy negocjacyjne 
przyjęte dla Turcji w dniu 3 października 
2005 r.,

– uwzględniając ramy negocjacyjne 
przyjęte dla Turcji w dniu 3 października 
2005 r. oraz deklarację Wspólnoty 
Europejskiej i jej państw członkowskich 
z dnia 21 września 2005 r.,

Or. en

Poprawka 4
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 
grudnia 2010 r., 5 grudnia 2011 r. oraz
11 grudnia 2012 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 
grudnia 2010 r., 5 grudnia 2011 r.,
11 grudnia 2012 r. i 25 czerwca 2013 r.,

Or. en

Poprawka 5
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

skreślone

Or. nl
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Poprawka 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję nr 1/95 Rady 
Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 
22 grudnia 1995 r. w sprawie 
wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej 
(decyzja 1/95),

Or. en

Poprawka 7
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r., a także
mając na uwadze, że rozpoczęcie tych 
negocjacji stanowi punkt wyjścia dla 
długotrwałego i otwartego procesu 
opartego na sprawiedliwych i 
rygorystycznych warunkach i na 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform;

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia – proces, którego 
końca nie widać – zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r.; mając na 
uwadze, że od tamtego czasu przepaść 
między UE a Turcją stale się pogłębia, 
zamiast się zmniejszać;

Or. nl

Poprawka 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r., a także 
mając na uwadze, że rozpoczęcie tych 
negocjacji stanowi punkt wyjścia dla 

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r., mimo że 
Turcja nie jest krajem europejskim i z 
tego powodu nie może przystąpić do UE;
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długotrwałego i otwartego procesu 
opartego na sprawiedliwych i 
rygorystycznych warunkach i na 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform;

Or. de

Poprawka 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r., a także 
mając na uwadze, że rozpoczęcie tych 
negocjacji stanowi punkt wyjścia dla 
długotrwałego i otwartego procesu 
opartego na sprawiedliwych i 
rygorystycznych warunkach i na 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform;

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r., a także 
mając na uwadze, że rozpoczęcie tych 
negocjacji stanowi punkt wyjścia dla 
długotrwałego i otwartego procesu 
opartego na sprawiedliwych i 
rygorystycznych warunkach i na 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform, 
którego wspólnym celem jest pełne 
członkostwo w UE, gdy tylko spełnione 
zostaną kryteria członkostwa;

Or. en

Poprawka 10
Maria Eleni Koppa
Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r., a także 
mając na uwadze, że rozpoczęcie tych 
negocjacji stanowi punkt wyjścia dla 
długotrwałego i otwartego procesu 
opartego na sprawiedliwych i 
rygorystycznych warunkach i na 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform;

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 
w dniu 3 października 2005 r., a także 
mając na uwadze, że rozpoczęcie tych 
negocjacji stanowi punkt wyjścia dla 
długotrwałego i otwartego procesu 
opartego na przestrzeganiu
sprawiedliwych i rygorystycznych
warunków i na zobowiązaniu do 
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przeprowadzenia reform;

Or. el

Poprawka 11
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że Turcja 
zobowiązała się do spełnienia kryteriów 
kopenhaskich, przeprowadzenia 
odpowiednich i skutecznych reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE; mając na uwadze 
fakt, że Turcja powinna postrzegać te 
starania jako szansę na kontynuację 
procesu modernizacji kraju;

– mając na uwadze fakt, że Turcja 
zobowiązała się do spełnienia kryteriów 
kopenhaskich, przeprowadzenia 
odpowiednich i skutecznych reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE; mając na uwadze 
fakt, że Turcja w żaden sposób nie 
wywiązuje się ze swoich zobowiązań;

Or. nl

Poprawka 12
Maria Eleni Koppa
Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że Turcja 
zobowiązała się do spełnienia kryteriów 
kopenhaskich, przeprowadzenia 
odpowiednich i skutecznych reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE; mając na uwadze 
fakt, że Turcja powinna postrzegać te 
starania jako szansę na kontynuację 
procesu modernizacji kraju;

– mając na uwadze fakt, że Turcja 
zobowiązała się do spełnienia kryteriów 
kopenhaskich, przeprowadzenia 
odpowiednich i skutecznych reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE; mając na uwadze 
fakt, że Turcja powinna postrzegać te 
starania jako szansę na kontynuację
niezbędnego procesu modernizacji kraju;

Or. el
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Poprawka 13
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Umocowanie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że UE powinna 
pozostać punktem odniesienia dla reform 
w Turcji;

skreślone

Or. nl

Poprawka 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że zgodnie 
z konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. spełnienie 
wszystkich kryteriów kopenhaskich
i zdolność UE do przyjmowania nowych 
państw pozostają podstawą przystąpienia 
do UE;

– mając na uwadze, że spełnienie 
wszystkich kryteriów kopenhaskich
pozostaje podstawą przystąpienia do UE;

Or. en

Poprawka 15
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że zgodnie 
z konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. spełnienie 
wszystkich kryteriów kopenhaskich
i zdolność UE do przyjmowania nowych 
państw pozostają podstawą przystąpienia 
do UE;

– mając na uwadze, że zgodnie 
z konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. spełnienie 
wszystkich kryteriów kopenhaskich
pozostaje podstawą przystąpienia do UE;
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Or. en

Poprawka 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w Turcji 
przetrzymuje się w areszcie najwięcej 
dziennikarzy na świecie, a takie 
ograniczanie wolności opinii i mediów 
stanowi naruszenie jednej z 
podstawowych zasad zawartych w 
kryteriach kopenhaskich;

Or. en

Poprawka 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
Rada zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie ma rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić wystarczającą ilość czasu na 
wprowadzenie koniecznych zmian do 
przepisów i reformę instytucji, dzięki 
czemu zapewni się dobre wyniki w 
zakresie wdrażania tych zmian i reform;

skreślone

Or. de
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Poprawka 18
Renate Sommer
Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
Rada zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie ma rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić wystarczającą ilość czasu na 
wprowadzenie koniecznych zmian do 
przepisów i reformę instytucji, dzięki 
czemu zapewni się dobre wyniki w 
zakresie wdrażania tych zmian i reform;

– mając na uwadze, że w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
Rada zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie ma rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock
Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
Rada zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie ma rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 

mając na uwadze, że w swoich konkluzjach 
z dnia 11 grudnia 2012 r. Rada 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, który jednak nie ma 
zastosowania do Turcji i zgodnie z którym 
podstawą polityki rozszerzenia jest 
praworządność, i potwierdziła, że w 
procesie negocjacyjnym kluczowe 
znaczenie ma rozdział 23 dotyczący 
sądownictwa i praw podstawowych oraz 
rozdział 24 dotyczący sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa, które należy 
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określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić wystarczającą ilość czasu na 
wprowadzenie koniecznych zmian do 
przepisów i reformę instytucji, dzięki 
czemu zapewni się dobre wyniki w 
zakresie wdrażania tych zmian i reform;

omówić na początkowym etapie 
negocjacji, tak by określić wyraźne punkty 
odniesienia i zapewnić wystarczającą ilość 
czasu na wprowadzenie koniecznych 
zmian do przepisów i reformę instytucji, 
dzięki czemu zapewni się dobre wyniki w 
zakresie wdrażania tych zmian i reform;

Or. en

Poprawka 20
Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
Rada zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie ma rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić wystarczającą ilość czasu na 
wprowadzenie koniecznych zmian do 
przepisów i reformę instytucji, dzięki 
czemu zapewni się dobre wyniki w 
zakresie wdrażania tych zmian i reform;

mając na uwadze, że w swoich konkluzjach 
z dnia 11 grudnia 2012 r. Rada 
zaaprobowała nowy plan działania Komisji
dotyczący ram negocjacyjnych dla nowych 
państw kandydujących, zgodnie z którym 
podstawą polityki rozszerzenia jest 
praworządność, i potwierdziła, że w 
procesie negocjacyjnym kluczowe 
znaczenie ma rozdział 23 dotyczący 
sądownictwa i praw podstawowych oraz 
rozdział 24 dotyczący sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa, które należy 
omówić na początkowym etapie 
negocjacji, tak by określić wyraźne punkty 
odniesienia i zapewnić wystarczającą ilość 
czasu na wprowadzenie koniecznych 
zmian do przepisów i reformę instytucji, 
dzięki czemu zapewni się dobre wyniki w 
zakresie wdrażania tych zmian i reform;

Or. en

Poprawka 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze dialog na temat wiz 
prowadzony między UE a Turcją od 
grudnia 2013 r., który otwiera przed 
obywatelami tureckimi możliwość ruchu 
bezwizowego;

Or. en

Poprawka 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że brutalne użycie siły 
przez policję przeciwko uczestnikom 
pokojowych demonstracji na placu 
Taksim przeczy tej podstawowej zasadzie 
praworządności;

Or. en

Poprawka 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że w swojej 
strategii rozszerzenia w 2013 r. Komisja 
stwierdziła, że z uwagi na gospodarkę, 
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej, jest
istotnym elementem konkurencyjności 
Europy, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
odnotowano w Turcji duże postępy w 
zakresie reform; mając na uwadze fakt, że 
Komisja wezwała do dalszych reform i 
promowania dialogu między wszystkimi 
partiami politycznymi w Turcji oraz w 

– mając na uwadze fakt, że w swojej 
strategii rozszerzenia w 2013 r. Komisja 
stwierdziła, że z uwagi na gospodarkę, 
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej oraz
istotnym elementem konkurencyjności 
Europy, dlatego należy zaoferować temu 
krajowi status uprzywilejowanego 
partnera;
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całym tureckim społeczeństwie;

Or. de

Poprawka 24
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że w swojej 
strategii rozszerzenia w 2013 r. Komisja 
stwierdziła, że z uwagi na gospodarkę, 
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej, jest
istotnym elementem konkurencyjności 
Europy, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
odnotowano w Turcji duże postępy w 
zakresie reform; mając na uwadze fakt, że 
Komisja wezwała do dalszych reform i 
promowania dialogu między wszystkimi 
partiami politycznymi w Turcji oraz w 
całym tureckim społeczeństwie;

– mając na uwadze fakt, że w swojej 
strategii rozszerzenia w 2013 r. Komisja 
stwierdziła, że z uwagi na gospodarkę, 
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej oraz
istotnym elementem konkurencyjności 
Europy; mając na uwadze fakt, że Komisja 
wezwała do dalszych reform i promowania 
dialogu między wszystkimi partiami 
politycznymi w Turcji oraz w całym 
tureckim społeczeństwie;

Or. nl

Poprawka 25
Renate Sommer
Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że w swojej 
strategii rozszerzenia w 2013 r. Komisja 
stwierdziła, że z uwagi na gospodarkę, 
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej, jest
istotnym elementem konkurencyjności 
Europy, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
odnotowano w Turcji duże postępy w 
zakresie reform; mając na uwadze fakt, że 
Komisja wezwała do dalszych reform i 

– mając na uwadze fakt, że w swojej 
strategii rozszerzenia w 2013 r. Komisja 
stwierdziła, że z uwagi na gospodarkę, 
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej oraz
istotnym elementem konkurencyjności 
Europy; mając na uwadze fakt, że Komisja 
wezwała do dalszych reform i promowania 
dialogu między wszystkimi partiami 
politycznymi w Turcji oraz w całym 
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promowania dialogu między wszystkimi 
partiami politycznymi w Turcji oraz w 
całym tureckim społeczeństwie;

tureckim społeczeństwie;

Or. de

Poprawka 26
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w Turcji 
przeprowadzono szereg reform 
sądowniczych, legislacyjnych, 
instytucjonalnych i praktycznych; mając 
jednak na uwadze, że wiele długotrwałych 
problemów dotyczących przede wszystkim 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
w Turcji wciąż ma zdecydowanie 
negatywny wpływ na korzystanie z praw 
człowieka i wolności wypowiedzi w tym 
kraju, a także na postrzeganie przez opinię 
publiczną niezależności i bezstronności 
systemu sprawiedliwości; mając na 
uwadze, że problemy te doprowadziły do 
wszczęcia wielu spraw przeciwko 
dziennikarzom, aktywistom i 
intelektualistom;

Or. en

Poprawka 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że już ósmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z protokołu dodatkowego do 
niej;

– mając na uwadze, że już ósmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z protokołu dodatkowego do 
niej, a Unia Europejska nie zniosła 
izolacji społeczności Turków cypryjskich, 
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co obiecywano w konkluzjach Rady UE z 
dnia 26 kwietnia 2004 r.;

Or. en

Poprawka 28
Geoffrey Van Orden
Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że już ósmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z protokołu dodatkowego do 
niej;

– mając na uwadze, że już ósmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z protokołu dodatkowego do 
niej, a UE ze swojej strony nie zniosła 
izolacji północnej części Cypru zgodnie z 
postanowieniami Rady UE z dnia 
26 kwietnia 2004 r.;

Or. en

Poprawka 29
Anna Maria Corazza Bildt
Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że już ósmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z protokołu dodatkowego do 
niej;

– mając na uwadze, że już ósmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z protokołu dodatkowego do 
niej, a konkluzje Rady UE w sprawie 
Cypru z dnia 26 kwietnia 2004 r. wciąż nie 
zostały zrealizowane;

Or. en

Poprawka 30
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
rozpoczęto pozytywny program, którego 
celem jest wspieranie i uzupełnianie 
negocjacji przez ściślejszą współpracę w 
szeregu dziedzin stanowiących przedmiot 
wspólnego zainteresowania, oraz mając 
na uwadze, że inicjatywa ta nie zastępuje 
negocjacji akcesyjnych, lecz je uzupełnia;

Or. en

Poprawka 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes
Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że dla własnego 
dobra oraz w celu poprawy stabilności i
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
Turcja musi zwiększyć wysiłki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii 
dwustronnych, w tym nieuregulowanych 
zobowiązań prawnych i sporów o granice 
lądowe i morskie oraz przestrzeń 
powietrzną z jej bezpośrednimi sąsiadami, 
zgodnie z postanowieniami karty ONZ
i z prawem międzynarodowym;

– mając na uwadze fakt, że dla własnej 
korzyści oraz w celu poprawy stabilności,
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, 
w tym nieuregulowanych zobowiązań 
prawnych i sporów o granice lądowe 
i morskie oraz przestrzeń powietrzną z jej 
bezpośrednimi sąsiadami, zgodnie 
z postanowieniami karty ONZ i z prawem
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że dla własnego 
dobra oraz w celu poprawy stabilności i 

– mając na uwadze fakt, że dla własnej 
korzyści oraz w celu poprawy stabilności i 
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wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
Turcja musi zwiększyć wysiłki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii 
dwustronnych, w tym nieuregulowanych 
zobowiązań prawnych i sporów o granice 
lądowe i morskie oraz przestrzeń 
powietrzną z jej bezpośrednimi sąsiadami, 
zgodnie z postanowieniami karty ONZ 
i z prawem międzynarodowym;

wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
Turcja musi zwiększyć wysiłki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii 
dwustronnych, w tym nieuregulowanych 
zobowiązań prawnych i sporów o granice 
lądowe i morskie oraz przestrzeń 
powietrzną z jej bezpośrednimi sąsiadami,
a także musi powstrzymać się od 
wysuwania jakichkolwiek gróźb pod 
adresem państw członkowskich UE,
zgodnie z postanowieniami karty ONZ 
i z prawem międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 33
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Umocowanie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze fakt, że Turcja może 
odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji 
źródeł energii i szlaków przesyłowych 
ropy, gazu i elektryczności z krajów 
sąsiadujących do UE, oraz mając na 
uwadze stojące zarówno przed Turcją, jak 
i przed UE możliwości korzystania z 
bogatych zasobów energii odnawialnej, 
jakie posiada Turcja, pozwalających na 
stworzenie zrównoważonej gospodarki 
niskoemisyjnej;

– uwzględniając fakt, że Turcja może 
odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji 
źródeł energii i szlaków przesyłowych 
ropy, gazu i elektryczności z krajów 
sąsiadujących do UE;

Or. nl

Poprawka 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze Konwencję Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS) podpisaną przez UE, jej 



PE526.229v01-00 18/121 AM\1014601PL.doc

PL

państwa członkowskie i wszystkie inne 
kraje kandydujące oraz że stanowi ona 
część wspólnotowego dorobku prawnego;

Or. el

Poprawka 35
Ria Oomen-Ruijten
Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że zwalczanie 
korupcji na wszystkich szczeblach jest 
ważnym elementem funkcjonowania 
praworządności;

Or. en

Poprawka 36
Eduard Kukan
Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja wciąż jest 
aktywnie zaangażowana w szerszym 
sąsiedztwie oraz jest ważnym podmiotem 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 37
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje zawarte w 
sprawozdaniu Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy z dnia 26 listopada 2013 r., 
w których podkreślone zostało 
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niestosowne zachowanie organów 
porządku publicznego podczas 
demonstracji w Gezi,

Or. fr

Poprawka 38
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Umocowanie 17 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

-  uwzględniając fakt, że w następstwie 
protestów w Gezi i przesadnego użycia siły 
przez policję zginęło sześć osób, w tym 
jeden policjant, a 8041 osób zostało 
rannych; że co najmniej 3500 osób  
umieszczono w areszcie tymczasowym, z 
których 112 nadal przebywa w więzieniu 
w następstwie decyzji sędziego, w tym 
członkowie organizacji pozarządowych 
uczestniczących w działaniach Platformy 
solidarności Taksim, oraz że 108 spośród 
tych osób zostało uwięzionych w 
następstwie postawionego im zarzutu 
przynależności do organizacji 
terrorystycznej, 

Or. fr

Poprawka 39
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Umocowanie 17 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając przemówienia wygłoszone 
dnia 16 listopada 2013 r. w Diyarbakır 
przez premiera Erdoğana i 
przewodniczącego regionalnego rządu 
Kurdystanu irackiego M. Barzaniego, w 
których wzywają oni do pokojowego 
rozstrzygnięcia konfliktu kurdyjskiego,
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Or. fr

Poprawka 40
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Umocowanie 17 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając fakt, że według 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców w grudniu 
2013 r. w Turcji przebywało ponad 560 
000 uchodźców z Syrii,

Or. fr

Poprawka 41
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wiarygodne zaangażowanie oraz silne 
demokratyczne podwaliny kraju

Niedotrzymana obietnica Turcji nr 1:
wiarygodne zaangażowanie oraz silne 
demokratyczne podwaliny kraju

Or. nl

Poprawka 42
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 

1. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie
dotyczące postępów Turcji w 2013 r.; 
dystansuje się od poglądu Komisji, że w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano w 
Turcji duże postępy w zakresie reform;
podkreśla, że owe tzw. „reformy” stanowią 
farsę oraz że wbrew wrażeniu, jakie kraj 
ten robi, Turcja ulega ciągłemu 
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dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

regresowi;

Or. nl

Poprawka 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

1. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie 
z postępów Turcji za rok 2013 i podziela 
pogląd Komisji, że Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej, 
dlatego należy jej zaoferować status 
uprzywilejowanego partnera; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

Or. de

Poprawka 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 

1. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie 
z postępów Turcji za rok 2013 i podziela 
pogląd Komisji, że Turcja jest partnerem 
strategicznym dla Unii Europejskiej oraz 
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
odnotowano w Turcji duże postępy w 
zakresie reform; podkreśla znaczenie i 
pilną potrzebę wprowadzenia dalszych 
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dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

reform i promowania dialogu między 
wszystkimi partiami politycznymi oraz 
szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

Or. fr

Poprawka 45
Renate Sommer
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej; podkreśla znaczenie i pilną 
potrzebę wprowadzenia dalszych reform i 
promowania dialogu między wszystkimi 
partiami politycznymi oraz szerzej wśród 
społeczeństwa, a także respektowania praw 
podstawowych w praktyce;

Or. de

Poprawka 46
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 



AM\1014601PL.doc 23/121 PE526.229v01-00

PL

dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

dalszych reform w celu zwiększenia 
odpowiedzialności i przejrzystości w 
administracji, promowania dialogu między 
wszystkimi partiami politycznymi oraz 
szerzej wśród społeczeństwa poprzez 
szanowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i wzmacnianie jego pozycji, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

Or. en

Poprawka 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce; ubolewa jednak, że wydarzenia 
wokół parku Gezi i brutalna reakcja sił 
bezpieczeństwa, a także coraz bardziej 
reakcyjne i ostre wystąpienia publiczne 
premiera Erdoğana wzbudzają poważne 
wątpliwości dotyczące zobowiązania rządu 
do poszanowania podstawowych wartości 
demokratycznych oraz tolerowania 
różnych poglądów i stylów życia;

Or. en

Poprawka 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji postępy w 
zakresie reform; podkreśla znaczenie i 
pilną potrzebę wprowadzenia dalszych 
reform i promowania dialogu między 
wszystkimi partiami politycznymi oraz 
szerzej wśród społeczeństwa, a także 
respektowania praw podstawowych w 
praktyce; wzywa Turcję, by podejmowała 
dalsze działania w celu zwiększenia 
niezależności wymiaru sprawiedliwości 
oraz przywrócenia jego wiarygodności po 
mocnym nadszarpnięciu reputacji w 
wyniku obecnego społecznego i 
politycznego kryzysu korupcyjnego;

Or. en

Poprawka 49
Alojz Peterle
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa poprzez 
akceptowanie i szanowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wzmacnianie jego 
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pozycji w celu konsolidowania demokracji 
i zapewnienia respektowania praw 
podstawowych w praktyce;

Or. en

Poprawka 50
Graham Watson
Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa, a także
respektowania praw podstawowych w 
praktyce;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie z postępów Turcji za rok 
2013 i podziela pogląd Komisji, że Turcja 
jest partnerem strategicznym dla Unii 
Europejskiej oraz że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy odnotowano w Turcji duże 
postępy w zakresie reform; podkreśla
znaczenie i pilną potrzebę wprowadzenia 
dalszych reform i promowania dialogu 
między wszystkimi partiami politycznymi 
oraz szerzej wśród społeczeństwa poprzez 
akceptowanie i szanowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wzmacnianie jego 
pozycji w celu konsolidowania demokracji 
i zapewnienia respektowania praw 
podstawowych w praktyce;

Or. en

Poprawka 51
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina z naciskiem, że podział 
władz, pełne poszanowanie 
praworządności i praw podstawowych, 
a także bezstronność i niezależność 
wymiaru sprawiedliwości są 
nieodzownymi warunkami dobrze 
funkcjonującej demokracji;
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Or. en

Poprawka 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że w celu zachowania 
konstruktywnych stosunków konieczne 
jest odnowione zaangażowanie obu stron 
w proces negocjacyjny; podkreśla 
potrzebę stworzenia warunków dla 
konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

Or. en

Poprawka 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i 
mentalności społeczeństwa; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
otwarcie negocjacji nad rozdziałem 22;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 54
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i 
mentalności społeczeństwa; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
otwarcie negocjacji nad rozdziałem 22;

2. zauważa, że rozpoczęcie negocjacji
akcesyjnych między UE a Turcją było 
poważnym błędem, co potwierdzają 
wydarzenia z ostatnich lat, takie jak 1) 
zbyt częste stosowanie przemocy przez 
policję na polecenie rządu Turcji, w
wyniku czego w dużej mierze pokojowe 
demonstracje odbywające się w całym 
kraju od maja 2013 r. brutalnie tłumiono, 
oraz związane z tymi wydarzeniami liczne 
aresztowania demonstrantów i 
dziennikarzy, a także 2) skandal 
korupcyjny w rządzie tureckim, w wyniku 
którego dziesięciu ministrów, w tym
minister ds. UE i negocjator w sprawie 
przystąpienia Egemen Bağış, musiało 
odejść ze stanowiska, próby podejmowane 
przez premiera Erdoğana w celu ukrycia 
skandalu polegające na zastąpieniu 
wysokich rangą funkcjonariuszy policji, 
którzy prowadzili dochodzenia 
korupcyjne, „przyjaciółmi” ze swojego 
otoczenia oraz próby uchwalenia ustawy 
pozwalającej jedynie wysokim rangą 
funkcjonariuszom policji, a nie 
funkcjonariuszom niższego szczebla, na 
prowadzenie dochodzeń korupcyjnych, co 
równałoby się zarezerwowaniu takich 
spraw dla kręgu osób przyjaźnie 
nastawionych do premiera; domaga się 
definitywnego zakończenia negocjacji
akcesyjnych prowadzonych przez UE i 
Turcję;

Or. nl

Poprawka 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

2. podkreśla, że prowadzone w dobrej 
wierze negocjacje akcesyjne mogą dać
Turcji jasne ramy odniesienia dotyczące 
procesu reformowania kraju; podkreśla w 
związku z tym znaczenie wiarygodnych 
negocjacji, opartych na obustronnym 
zaangażowaniu ze strony Turcji i Unii w 
skuteczne reformy umacniające 
demokratyczne podwaliny tureckiego 
społeczeństwa, promujących podstawowe 
wartości i prowadzących do pozytywnych 
zmian w instytucjach, prawodawstwie i 
mentalności społeczeństwa; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
otwarcie negocjacji nad rozdziałem 22;

Or. en

Poprawka 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i 
mentalności społeczeństwa; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
otwarcie negocjacji nad rozdziałem 22;

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji
w niektórych dziedzinach jasne ramy 
odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju;

Or. de
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Poprawka 57
Renate Sommer
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na zaangażowaniu ze strony 
Turcji w skuteczne reformy umacniające 
demokratyczne podwaliny tureckiego 
społeczeństwa, promujących podstawowe 
wartości i prowadzących do pozytywnych 
zmian w instytucjach, prawodawstwie i 
mentalności społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku z 
tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

2. zauważa potencjalną moc sprawczą 
negocjacji między Unią i Turcją, które
mogą dać Turcji jasne ramy odniesienia 
dotyczące procesu reformowania kraju;
podkreśla znaczenie przywrócenia 
wiarygodności negocjacjom, opartym na 
obustronnym zaangażowaniu ze strony 
Turcji i Unii w skuteczne reformy 
umacniające demokratyczne podwaliny 
tureckiego społeczeństwa, promujących 
podstawowe wartości i prowadzących do 
pozytywnych zmian w instytucjach, 
prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
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negocjacji nad rozdziałem 22;

Or. en

Poprawka 59
Salvador Sedó i Alabart
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

2. zauważa moc sprawczą negocjacji
akcesyjnych między Unią i Turcją, które 
dały Turcji jasne ramy odniesienia 
dotyczące procesu reformowania kraju;
podkreśla w związku z tym znaczenie 
wiarygodnych negocjacji, opartych na 
obustronnym zaangażowaniu ze strony 
Turcji i Unii w skuteczne reformy 
umacniające demokratyczne podwaliny 
tureckiego społeczeństwa, promujących 
podstawowe wartości i prowadzących do 
pozytywnych zmian w instytucjach, 
prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

Or. en

Poprawka 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 

2. zauważa moc sprawczą negocjacji
akcesyjnych między Unią i Turcją, które 
dały Turcji jasne ramy odniesienia 
dotyczące procesu reformowania kraju;
podkreśla w związku z tym znaczenie 
wiarygodnych negocjacji, opartych na 
obustronnym zaangażowaniu ze strony 
Turcji i Unii w skuteczne reformy 
umacniające demokratyczne podwaliny 
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promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

tureckiego społeczeństwa, promujących 
podstawowe wartości i prowadzących do 
pozytywnych zmian w instytucjach, 
prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

Or. en

Poprawka 61
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji, 
opartych na obustronnym zaangażowaniu 
ze strony Turcji i Unii w skuteczne 
reformy umacniające demokratyczne 
podwaliny tureckiego społeczeństwa, 
promujących podstawowe wartości i 
prowadzących do pozytywnych zmian w 
instytucjach, prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

2. zauważa moc sprawczą negocjacji 
między Unią i Turcją, które dały Turcji 
jasne ramy odniesienia dotyczące procesu 
reformowania kraju; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wiarygodnych negocjacji 
w sprawie przystąpienia, opartych na 
obustronnym zaangażowaniu ze strony 
Turcji i Unii w skuteczne reformy 
umacniające demokratyczne podwaliny 
tureckiego społeczeństwa, promujących 
podstawowe wartości i prowadzących do 
pozytywnych zmian w instytucjach, 
prawodawstwie i mentalności 
społeczeństwa; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji nad rozdziałem 22;

Or. fr

Poprawka 62
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że otwarcie nowych rozdziałów 
odnowiłoby obustronne zaangażowanie w 
proces negocjacyjny w celu zachowania 
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konstruktywnych stosunków;

Or. en

Poprawka 63
Salvador Sedó i Alabart
Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że pełny potencjał 
stosunków UE-Turcja można najlepiej 
wykorzystać w ramach aktywnego i 
wiarygodnego procesu akcesyjnego;

Or. en

Poprawka 64
Takis Hadjigeorgiou
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji; 
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji;

3. wzywa władze tureckie i europejskie, by 
w negocjacjach na temat zintegrowanych 
strategii przepływów migracyjnych 
zapewniały przestrzeganie praw człowieka 
w przypadku migrantów oraz skuteczną 
ochronę międzynarodową osób 
ubiegających się o azyl i uchodźców; 
wzywa UE do udzielenia Turcji pełnego 
wsparcia technicznego i finansowego w
tym zakresie oraz wzywa Turcję do
pełnego wdrożenia konwencji genewskiej 
z 1951 r. i protokołu do niej z 1967 r.;

Or. en
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Poprawka 65
Antigoni Papadopoulou
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji;

3. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 
umowy o readmisji oraz rozpoczęcie 
dialogu na temat liberalizacji systemu 
wizowego między Komisją Europejską i
władzami tureckimi, a także oczekuje 
szybkiej ratyfikacji umowy o readmisji 
oraz jej pełnego i skutecznego wdrożenia 
wobec wszystkich państw członkowskich; 
jest zdania, że postępy podczas dialogu na 
temat liberalizacji systemu wizowego będą 
uzależnione od osiąganych wyników oraz 
skutecznego i spójnego wdrożenia przez 
Turcję wymogów planu działania
dotyczącego liberalizacji systemu 
wizowego wobec UE i wszystkich jej 
państw członkowskich; przypomina, że 
Turcja jest jednym z głównych krajów 
tranzytu dla nielegalnych migrantów 
chcących dostać się do UE, i w związku z 
tym wzywa Turcję do niezwłocznego, 
pełnego i skutecznego wdrożenia
istniejących dwustronnych umów o 
readmisji oraz przepisów dotyczących 
readmisji zawartych w podobnych 
umowach wobec wszystkich państw 
członkowskich; ponadto wzywa Turcję do 
zacieśnienia współpracy z UE w kwestiach 
polityki migracyjnej, przy zwalczaniu 
handlu ludźmi i w odniesieniu do kontroli 
granicznych;

Or. en

Poprawka 66
Marietta Giannakou
Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji;

3. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 
umowy o readmisji oraz rozpoczęcie 
dialogu na temat liberalizacji systemu 
wizowego; wzywa Turcję do pełnego, 
spójnego i skutecznego wdrożenia umowy 
o readmisji oraz wymogów planu 
działania dotyczącego liberalizacji 
systemu wizowego wobec wszystkich 
państw członkowskich; przypomina, że 
Turcja wciąż jest jednym z głównych 
krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE, i w 
związku z tym priorytetem pozostaje 
skuteczne wdrożenie istniejących 
dwustronnych umów o readmisji;
podkreśla znaczenie lepszego zarządzania 
mieszanymi przepływami migracyjnymi na 
wszystkich tureckich granicach, zwłaszcza 
granicach z UE, a także wzywa Turcję, by 
dostosowała do dorobku prawnego UE 
swoją politykę wizową oraz politykę wobec 
krajów trzecich, których obywatele 
stanowią istotne źródło mieszanych 
przepływów migracyjnych do UE;

Or. en

Poprawka 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym wzywa 
Turcję do podpisania i wdrożenia bez 
dalszej zwłoki umowy o readmisji; wzywa 

3. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 
przez Turcję umowy o readmisji w dniu 
16 grudnia 2013 r., co pozwoli na 
wprowadzenie planu działania
prowadzącego do liberalizacji systemu 
wizowego; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie Generalnej Dyrekcji ds. 
Zarządzania Migracjami w następstwie 
przyjęcia ustawy o cudzoziemcach i 
ochronie międzynarodowej; przypomina, 
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Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

że Turcja jest jednym z głównych krajów 
tranzytu dla nielegalnych migrantów 
chcących dostać się do UE oraz podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym wzywa 
Turcję do podpisania i wdrożenia bez 
dalszej zwłoki umowy o readmisji; wzywa 
Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 
przez Turcję umowy o readmisji w dniu 
16 grudnia 2013 r., co pozwoli na 
wprowadzenie planu działania
prowadzącego do liberalizacji systemu 
wizowego; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE oraz podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 69
Anna Maria Corazza Bildt
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 3. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 
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wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym wzywa 
Turcję do podpisania i wdrożenia bez 
dalszej zwłoki umowy o readmisji; wzywa 
Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

przez Turcję umowy o readmisji w dniu 
16 grudnia 2013 r.; wzywa Turcję i
Komisję do zacieśnienia dialogu w celu 
dokonania znaczącego postępu w pracach 
nad planem działania prowadzącym do 
liberalizacji systemu wizowego;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE oraz
podkreśla bezsprzeczne korzyści z 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 70
Eduard Kukan
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 
umowy o readmisji między UE a Turcją 
oraz wprowadzenie planu działania
prowadzącego do liberalizacji systemu 
wizowego; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE, i w związku z tym wzywa 
Turcję do bezzwłocznego wdrożenia 
umowy o readmisji; wzywa Komisję do 
równoczesnego podjęcia dalszych działań 
na rzecz liberalizacji systemu wizowego i 
podkreśla bezsprzeczne korzyści z 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji;

Or. en
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Poprawka 71
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. przyjmuje do wiadomości jednoczesne 
podpisanie umowy o readmisji i planu
działania prowadzącego do liberalizacji
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;
Wzywa do tego, aby realizacja tej umowy 
o readmisji była objęta nadzorem 
demokratycznym w celu zapewnienia 
pełnego poszanowania praw 
zainteresowanych osób; wzywa Turcję i 
Unii Europejską do pełnego 
przestrzegania ich zobowiązań 
międzynarodowych i europejskich w 
dziedzinie praw człowieka, zwłaszcza w 
zakresie zasady non-refoulement i dostępu 
do procedury azylowej; wzywa Turcję do 
utworzenia skutecznego systemu 
azylowego spełniającego normy 
międzynarodowe;

Or. fr

Poprawka 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji;

3. przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE, i w 
związku z tym wzywa Turcję do 
podpisania i wdrożenia bez dalszej zwłoki 
umowy o readmisji;

Or. de

Poprawka 73
Salvador Sedó i Alabart
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym wzywa 
Turcję do podpisania i wdrożenia bez 
dalszej zwłoki umowy o readmisji; wzywa 
Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 

3. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie dotyczące podpisania i 
wdrożenia umowy o readmisji, do którego 
doszło w grudniu 2013 r. w Ankarze, oraz
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego mającej na celu 
ułatwienie wjazdu do Unii Europejskiej
tureckim przedsiębiorcom, naukowcom, 
studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego;
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społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 74
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji; 
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE;
podkreśla, że poważnym błędem było 
połączenie negocjacji w sprawie umowy o 
readmisji z negocjacjami w sprawie 
liberalizacji systemu wizowego; wzywa 
Komisję do odwołania planowanych 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego, których podjęcie obiecano 
Turcji;

Or. nl

Poprawka 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
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wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji;

wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;

Or. it

Poprawka 76
Ria Oomen-Ruijten
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji; 
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. podkreśla znaczenie wspólnego dla 
Turcji i UE rozumienia znaczenia, jakie ma 
umowa o readmisji i plan działania 
prowadzący do liberalizacji systemu 
wizowego; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE, i w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje podpisanie
umowy o readmisji oraz rozpoczęcie 
dialogu na temat liberalizacji systemu 
wizowego między UE a Turcją w dniu 
16 grudnia 2013 r.; podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 77
Renate Sommer
Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i
rozpoczęcie procesu dialogu na temat
liberalizacji systemu wizowego;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE, i w 
związku z tym wzywa Turcję do wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom i studentom z Turcji;

Or. de

Poprawka 78
Krzysztof Lisek
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym wzywa 
Turcję do podpisania i wdrożenia bez 
dalszej zwłoki umowy o readmisji; wzywa 
Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym z 
zadowoleniem przyjął podpisanie przez 
KE i Turcje w dniu 16.12.2013 r. umowy 
o readmisji oraz wyraża nadzieje na jej 
wdrożenie bez dalszej zwłoki; wzywa 
Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
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naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. pl

Poprawka 79
Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do wdrożenia bez dalszej 
zwłoki umowy o readmisji; wyraża 
zaniepokojenie i ubolewanie z powodu
zapowiedzi tureckiego rządu, że nie 
zamierza on wdrożyć umowy o readmisji z 
Republiką Cypryjską, oraz podkreśla, że 
taka postawa polityczna jest sprzeczna z 
systemem prawnym UE, dlatego wzywa 
rząd turecki, by respektował przepisy i 
zobowiązania prawne wynikające z 
umowy o readmisji; uważa, że w 
przeciwnym wypadku należy podjąć kroki 
w celu ochrony systemu prawnego UE 
oraz praw ustawowych i politycznych jej 
państw członkowskich; wzywa Komisję, by 
zadbała o pełne wdrożenie istniejących 
umów dwustronnych, zanim umowa o 
readmisji wejdzie w życie i zostanie w 
pełni i skutecznie wdrożona wobec 
wszystkich państw członkowskich; wzywa 
Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
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społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 80
Geoffrey Van Orden
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;
uznaje, że sprawą rządów państw 
członkowskich – za pośrednictwem 
przepisów przejściowych w traktacie 
akcesyjnym oraz w razie potrzeby wskutek 
rewizji traktatów UE – jest podejmowanie 
decyzji dotyczących kwestii migracyjnych, 
takich jak ograniczenia w swobodnym 
przepływie, ponieważ kwestia ta wzbudza 
duże zaniepokojenie w wielu państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 81
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 3



PE526.229v01-00 44/121 AM\1014601PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

3. z zadowoleniem przyjmuje umowę 
między Unią Europejską a Republiką 
Turcji o readmisji osób przebywających 
nielegalnie, podpisaną dnia 16 grudnia 
2013 r.; podkreśla znaczenie osiągnięcia
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 
bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 82
Emine Bozkurt
Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję do równoczesnego 
podjęcia działań na rzecz liberalizacji 
systemu wizowego i podkreśla 

3. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wspólnego dla Turcji i UE rozumienia 
znaczenia, jakie ma umowa o readmisji i 
plan działania prowadzący do liberalizacji 
systemu wizowego; przypomina, że Turcja 
jest jednym z głównych krajów tranzytu 
dla nielegalnych migrantów chcących 
dostać się do UE, i w związku z tym 
wzywa Turcję do podpisania i wdrożenia 
bez dalszej zwłoki umowy o readmisji;
wzywa Komisję, by podjęła wszelkie 
niezbędne działania w celu 
zagwarantowania praw obywateli 
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bezsprzeczne korzyści z ułatwienia wjazdu 
do Unii Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

tureckich przebywających legalnie na 
terenie państw członkowskich UE; wzywa 
Komisję do równoczesnego podjęcia 
działań na rzecz liberalizacji systemu 
wizowego i podkreśla bezsprzeczne 
korzyści z ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji;

Or. en

Poprawka 83
Ria Oomen-Ruijten
Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża głębokie zaniepokojenie z 
powodu ostatnich wydarzeń w Turcji 
związanych z zarzutami o korupcję na 
wysokim szczeblu oraz wzywa rząd 
turecki, by powstrzymał się od ingerencji 
w przebieg postępowań sądowych oraz 
zapewnił zgodność przepisów z zasadami 
niezależności wymiaru sprawiedliwości, 
podziału władz, a także z odnośnymi 
artykułami konstytucji;

Or. en

Poprawka 84
Tunne Kelam
Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z dużym zaniepokojeniem obserwuje 
niedawny skandal korupcyjny; ubolewa 
nad oświadczeniami władz tureckich w 
sprawie rzekomego minizamachu stanu w 
wyniku domniemanego spisku, co 
doprowadziło do masowych aresztowań i 
stronniczych dochodzeń, a w rezultacie do 
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odsunięcia około 350 oficerów śledczych 
oraz zablokowania drugiej fali dochodzeń 
w aferze korupcyjnej; podkreśla 
fundamentalne znaczenie bezstronności 
wymiaru sprawiedliwości i podziału władz, 
które są podstawowymi wartościami 
demokratycznego systemu opartego na 
praworządności;

Or. en

Poprawka 85
Ria Oomen-Ruijten
Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. przypomina rządowi Turcji o podjętym 
przezeń zobowiązaniu do wykorzenienia 
korupcji, w szczególności przez wdrożenie 
większości zaleceń przedstawionych w 
sprawozdaniu z oceny z 2005 r. przez 
Grupę Państw przeciwko Korupcji Rady 
Europy (GRECO); 

Or. en

Poprawka 86
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Spełnienie kryteriów kopenhaskich Niedotrzymana obietnica Turcji nr 2:
spełnienie kryteriów kopenhaskich

Or. nl

Poprawka 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Projekt rezolucji
Ustęp -4 (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-4. jest poważnie zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami, które świadczą o kryzysie 
tureckiego państwa; ubolewa nad 
oświadczeniami rządu, które wskazują na 
brak zrozumienia dla zasady podziału 
władz; ubolewa nad poważnym spadkiem 
zaufania między rządem, wymiarem 
sprawiedliwości, policją i mediami; wzywa 
rząd do zaprzestania działań, które 
utrudniają dochodzenie w sprawie 
korupcji i zorganizowanej przestępczości 
na wysokich stanowiskach oraz ich 
ściganie; ponownie wzywa wszystkie 
instytucje, środowiska biznesowe i siły 
polityczne do pełnego poszanowania 
praworządności oraz zagwarantowania 
bezstronności i niezależności wymiaru 
sprawiedliwości; ponadto apeluje do 
Ruchu Gülena o większą przejrzystość i 
odpowiedzialność, a także oczekuje, że 
wszelkie zarzuty pod jego adresem staną 
się przedmiotem bezstronnego śledztwa; 

Or. en

Poprawka 88
Anna Maria Corazza Bildt
Projekt rezolucji
Ustęp -4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-4a. jest zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami w Turcji towarzyszącymi 
śledztwu w sprawie korupcji na wielką 
skalę; przypomina z naciskiem, że 
konieczne jest zapewnienie niezależności i 
bezstronności procesu sądowego, a 
wszystkie zainteresowane strony powinny 
w pełni szanować praworządność i zasadę 
podziału władz;

Or. en
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Poprawka 89
Geoffrey Van Orden
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a 
także sprzeciwem wobec prac nad 
konsensusem w sprawie kluczowych 
reform; wzywa wszystkie podmioty 
polityczne, rząd i siły opozycyjne do
współpracy na rzecz zwiększenia 
pluralistycznej wizji w instytucjach 
państwowych oraz promowania 
modernizacji i demokratyzacji państwa i 
społeczeństwa; wzywa polityczną 
większość do aktywnego zaangażowania 
mniejszości w proces omawiania 
odnośnych reform oraz do uwzględniania
ich interesów i poglądów w sposób 
kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem
wszystkich partii politycznych; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne do 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa oraz do 
uwzględniania interesów i poglądów
wszystkich grup społecznych, w tym 
również mniejszości;

Or. en

Poprawka 90
Tonino Picula
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
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Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu i 
opozycji do prac nad konsensusem w 
sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; podkreśla 
kluczową rolę organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz potrzebę 
odpowiedniego komunikowania się ze 
społeczeństwem w celu realizacji 
niezbędnych reform; wzywa polityczną 
większość do aktywnego zaangażowania 
mniejszości oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

Or. en

Poprawka 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
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zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu i 
opozycji do prac nad konsensusem w 
sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe; podkreśla, że reforma 
konstytucyjna musi pozostać czołowym 
priorytetem w procesie modernizacji 
republiki, w której osoby wybrane w 
demokratycznych wyborach będą również 
rządzić w sposób demokratyczny;

Or. en

Poprawka 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu i 
opozycji do prac nad konsensusem w 
sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 



AM\1014601PL.doc 51/121 PE526.229v01-00

PL

zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe; podkreśla, że demokracja to coś 
więcej niż wybory, oraz oczekuje, że osoby 
wybrane w demokratycznych wyborach 
będą również rządzić w sposób 
demokratyczny;

Or. en

Poprawka 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
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sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

sposób kompleksowy;

Or. fr

Poprawka 94
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania różnych sił politycznych 
oraz społeczeństwa obywatelskiego w 
proces omawiania odnośnych reform oraz 
do uwzględniania ich interesów i poglądów 
w sposób kompleksowy, ilekroć okaże się 
to możliwe;

Or. fr

Poprawka 95
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu i 
opozycji do prac nad konsensusem w 
sprawie opracowania nowej konstytucji 
oraz kluczowych reform; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

Or. en

Poprawka 96
Adam Bielan
Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 

4. wskazuje na kluczową rolę systemu 
kontroli i równowagi w każdym 
nowoczesnym państwie demokratycznym 
oraz na podstawową rolę, jaką Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji ma do 
odegrania w centrum tureckiego systemu 
politycznego, stanowiąc ramy dla dialogu i 
konsensusu budowanego z udziałem 
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wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

wszystkich partii politycznych; jest 
zaniepokojony polityczną polaryzacją i 
brakiem gotowości ze strony rządu, a także 
sprzeciwem wobec prac nad konsensusem 
w sprawie kluczowych reform; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne, rząd i siły 
opozycyjne do współpracy na rzecz 
zwiększenia pluralistycznej wizji w 
instytucjach państwowych oraz 
promowania modernizacji i demokratyzacji 
państwa i społeczeństwa; wzywa 
polityczną większość do aktywnego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego i mniejszości w proces 
omawiania odnośnych reform oraz do 
uwzględniania ich interesów i poglądów w 
sposób kompleksowy, ilekroć okaże się to 
możliwe;

Or. pl

Poprawka 97
Emine Bozkurt
Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że ważne jest, aby wszystkie 
ministerstwa współpracowały z 
Trybunałem Obrachunkowym podczas 
opracowywania sprawozdań z audytów, 
przekazując odnośne dane, a także by 
sprawozdania z audytów były w całości 
przedstawiane Wielkiemu Zgromadzeniu 
Narodowemu Turcji przed zatwierdzeniem 
budżetu;

Or. en

Poprawka 98
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa rząd do zapewnienia 
funkcjonowania Trybunału 
Obrachunkowego zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi; wzywa rząd do 
zapewnienia zainteresowanym 
instytucjom i ogółowi społeczeństwa 
pełnego dostępu do sprawozdań 
Trybunału Obrachunkowego, w 
szczególności Wielkiemu Zgromadzeniu 
Narodowemu Turcji, w tym sprawozdań 
dotyczących sił bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 99
Alojz Peterle
Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie sposobem, w 
jaki rząd turecki po 17 grudnia 2013 r. 
zareagował na śledztwo prowadzone przez 
stambulskiego prokuratora w sprawie 
kilku ministrów i przedsiębiorców w 
związku z aferą korupcyjną; potępia 
odwołanie szefów policji 
odpowiedzialnych za śledztwo w aferze 
korupcyjnej; w związku z tym wzywa do 
przestrzegania praworządności, 
bezstronności i niezależności wymiaru 
sprawiedliwości, aby wzmocnić podział 
władz będący jednym z podstawowych 
filarów demokracji;

Or. en

Poprawka 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie pogłębiającym 
się podziałem kulturowym w Turcji w 
sprawie tzw. kwestii dotyczących stylu 
życia, który niesie ze sobą ryzyko, że 
władze zaczną ingerować w prywatne 
życie obywateli, czego przykładem są 
niedawne wypowiedzi dotyczące liczby 
dzieci, jaką powinny mieć kobiety, 
koedukacyjnych akademików oraz 
sprzedaży alkoholu; 

Or. en

Poprawka 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen
Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zaniepokojony podważaniem 
podziału władz w następstwie wykrycia 
rzekomych przypadków korupcji oraz 
potępia odwołanie policjantów 
prowadzących śledztwa w przypadkach 
korupcji; wzywa rząd do przestrzegania 
praworządności i niezależności wymiaru 
sprawiedliwości oraz do aktywnego 
wspierania dochodzeń w przypadkach 
korupcji; jest poważnie zaniepokojony 
toczącą się kampanią zniesławiającą 
turecki wymiar sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 102
Graham Watson
Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża obawę z powodu erozji zasady 
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podziału władz; jest głęboko 
zaniepokojony sposobem, w jaki rząd 
zareagował na toczące się śledztwo 
prowadzone przez stambulskiego 
prokuratora przeciwko kilku ministrom i 
przedsiębiorcom w związku z aferą 
korupcyjną; potępia odwołanie szefów 
policji odpowiedzialnych za śledztwo w 
aferze korupcyjnej przez ministra spraw 
wewnętrznych, którego dotyczą zarzuty; z 
zaniepokojeniem odnotowuje odwołanie 
wszystkich szefów policji 
odpowiedzialnych za zwalczanie korupcji i 
przestępczość zorganizowaną w 
największych miastach;

Or. en

Poprawka 103
Graham Watson
Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. jest zaniepokojony zarzutami 
systematycznego tworzenia przez rząd 
profili urzędników służby cywilnej, 
dziennikarzy, naukowców, przedstawicieli 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
na podstawie ich przynależności religijnej, 
etnicznej i politycznej; potępia wywieranie 
przez rząd silnej presji na sądy oraz fakt 
publicznego potępienia prokuratora i 
szefów policji przez premiera; wzywa 
wszystkie osoby i instytucje do pełnego 
poszanowania praworządności oraz 
zagwarantowania bezstronności i 
niezależności wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Ustęp 5



PE526.229v01-00 58/121 AM\1014601PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę poczynienia 
dalszych postępów we wdrażaniu zmian 
konstytucyjnych z 2010 r., zwłaszcza 
przyjęcia przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych i wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości, a także przepisów 
wprowadzających środki w zakresie akcji 
afirmacyjnej w celu wspierania równości 
płci;

5. podkreśla pilną potrzebę poczynienia 
dalszych postępów we wdrażaniu zmian 
konstytucyjnych z 2010 r., zwłaszcza 
przyjęcia przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych i wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. de

Poprawka 105
Geoffrey Van Orden
Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę poczynienia 
dalszych postępów we wdrażaniu zmian 
konstytucyjnych z 2010 r., zwłaszcza 
przyjęcia przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych i wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości, a także przepisów 
wprowadzających środki w zakresie akcji 
afirmacyjnej w celu wspierania równości 
płci;

5. podkreśla pilną potrzebę poczynienia 
dalszych postępów we wdrażaniu zmian 
konstytucyjnych z 2010 r.;

Or. en

Poprawka 106
Emine Bozkurt
Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę poczynienia 
dalszych postępów we wdrażaniu zmian 
konstytucyjnych z 2010 r., zwłaszcza 
przyjęcia przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych i wojskowego wymiaru 

5. podkreśla pilną potrzebę poczynienia 
dalszych postępów we wdrażaniu zmian 
konstytucyjnych z 2010 r., zwłaszcza 
przyjęcia przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych i wojskowego wymiaru 
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sprawiedliwości, a także przepisów 
wprowadzających środki w zakresie akcji 
afirmacyjnej w celu wspierania równości 
płci;

sprawiedliwości, a także przepisów 
wprowadzających środki w zakresie akcji 
afirmacyjnej w celu wspierania równości 
płci; podkreśla znaczenie ścisłego 
wdrożenia tych zmian legislacyjnych po 
ich przyjęciu;

Or. en

Poprawka 107
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę, że UE może apelować 
do władz Turcji o przeprowadzenie wielu 
reform i wzywać je do podjęcia takich 
działań, ale Turcja po prostu ani nie chce 
przeprowadzać reform, ani nie może ich 
przeprowadzić, ani tego nie uczyni;
domaga się definitywnego zakończenia 
negocjacji akcesyjnych prowadzonych 
przez UE i Turcję;

Or. nl

Poprawka 108
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego
członków do kontynuowania prac nad 
nową konstytucją dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania 
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 
skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i ubolewa nad 
przerwaniem jego prac nad nową 
konstytucją dla Turcji, ponieważ jest ona 
kluczowa dla procesu reformowania tego 
kraju; podkreśla znaczenie osiągnięcia, w 
ramach procesu reformy konstytucyjnej, 
porozumienia dotyczącego skutecznego 
systemu podziału władzy i kompleksowej 
definicji obywatelstwa; podkreśla, że jako 
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podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja mogłaby skorzystać z 
aktywnego dialogu z komisją wenecką 
dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zasady 
regulujące wybór i skład Naczelnej Rady 
Sędziów i Prokuratorów powinny być 
całkowicie zgodne z kryteriami komisji 
weneckiej;

państwo członkowskie Rady Europy 
Turcja mogłaby skorzystać z aktywnego 
dialogu z komisją wenecką dotyczącego
procesu reformy konstytucyjnej; podkreśla, 
że zasady regulujące wybór i skład 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
powinny być całkowicie zgodne z 
kryteriami komisji weneckiej; przypomina, 
że zasady te należą do kwestii 
konstytucyjnych i że wszelkie zmiany tych 
zasad powinny być przyjmowane na 
spokojnie i w wyniku jak najszerszego 
konsensusu; 

Or. fr

Poprawka 109
Ria Oomen-Ruijten
Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego 
członków do kontynuowania prac nad 
nową konstytucją dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania 
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 
skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;
podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja mogłaby skorzystać z 
aktywnego dialogu z komisją wenecką 
dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zasady 
regulujące wybór i skład Naczelnej Rady 
Sędziów i Prokuratorów powinny być 
całkowicie zgodne z kryteriami komisji 
weneckiej;

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wyraża 
zaniepokojenie z powodu obecnego braku 
postępów; jest głęboko przekonany, że 
należy kontynuować prace nad nową 
konstytucją dla Turcji, ponieważ jest ona 
kluczowa dla procesu reformowania tego 
kraju; podkreśla znaczenie osiągnięcia, w 
ramach procesu reformy konstytucyjnej, 
porozumienia dotyczącego skutecznego 
systemu podziału władzy i kompleksowej 
definicji obywatelstwa; podkreśla, że jako 
państwo członkowskie Rady Europy 
Turcja mogłaby skorzystać z aktywnego 
dialogu z komisją wenecką dotyczącego 
procesu reformy konstytucyjnej; podkreśla, 
że zasady regulujące wybór i skład 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
powinny być całkowicie zgodne z 
kryteriami komisji weneckiej;

Or. en
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Poprawka 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego 
członków do kontynuowania prac nad 
nową konstytucją dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania 
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 
skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;
podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja mogłaby skorzystać z 
aktywnego dialogu z komisją wenecką 
dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zasady 
regulujące wybór i skład Naczelnej Rady 
Sędziów i Prokuratorów powinny być 
całkowicie zgodne z kryteriami komisji 
weneckiej;

6. zauważa, że komitetowi pojednawczemu
udało się osiągnąć konsensus jedynie w 
sprawie 60 poprawek konstytucyjnych i 
wzywa jego członków do podwojenia 
wysiłków w celu opracowania zupełnie 
nowej konstytucji dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania 
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 
skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;
podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja powinna starać się
skorzystać z aktywnego dialogu z komisją 
wenecką dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zasady 
regulujące wybór i skład Naczelnej Rady 
Sędziów i Prokuratorów powinny być 
całkowicie zgodne z kryteriami komisji 
weneckiej;

Or. en

Poprawka 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart
Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego 
członków do kontynuowania prac nad 
nową konstytucją dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania 
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 

6. ubolewa nad rozwiązaniem komitetu 
pojednawczego po trzeciej 
nieusprawiedliwionej nieobecności partii 
rządzącej i wzywa wszystkie partie do 
kontynuowania prac nad nową konstytucją 
dla Turcji, ponieważ jest ona kluczowa dla 
procesu reformowania tego kraju;
podkreśla znaczenie osiągnięcia, w ramach 
procesu reformy konstytucyjnej, 
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skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;
podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja mogłaby skorzystać z 
aktywnego dialogu z komisją wenecką 
dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zasady 
regulujące wybór i skład Naczelnej Rady 
Sędziów i Prokuratorów powinny być 
całkowicie zgodne z kryteriami komisji 
weneckiej;

porozumienia dotyczącego skutecznego 
systemu podziału władzy i kompleksowej 
definicji obywatelstwa; podkreśla, że jako 
państwo członkowskie Rady Europy 
Turcja mogłaby skorzystać z aktywnego 
dialogu z komisją wenecką dotyczącego 
procesu reformy konstytucyjnej; podkreśla, 
że zasady regulujące wybór i skład 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
powinny być całkowicie zgodne z 
kryteriami komisji weneckiej;

Or. en

Poprawka 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego 
członków do kontynuowania prac nad 
nową konstytucją dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 
skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;
podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja mogłaby skorzystać z 
aktywnego dialogu z komisją wenecką 
dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zasady 
regulujące wybór i skład Naczelnej Rady 
Sędziów i Prokuratorów powinny być 
całkowicie zgodne z kryteriami komisji 
weneckiej;

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego 
członków do kontynuowania prac nad 
nową konstytucją dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania 
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 
skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;
podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja mogłaby skorzystać z 
aktywnego dialogu z komisją wenecką 
dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zmiany 
konstytucyjne należy przeprowadzać w 
przejrzysty i kompleksowy sposób, przy 
pełnym zaangażowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego na wszystkich etapach; 
podkreśla, że zasady regulujące wybór i 
skład Naczelnej Rady Sędziów 
i Prokuratorów powinny być całkowicie 
zgodne z kryteriami komisji weneckiej;
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Or. en

Poprawka 113
Anna Maria Corazza Bildt
Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego 
członków do kontynuowania prac nad 
nową konstytucją dla Turcji, ponieważ jest 
ona kluczowa dla procesu reformowania 
tego kraju; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia, w ramach procesu reformy 
konstytucyjnej, porozumienia dotyczącego 
skutecznego systemu podziału władzy i 
kompleksowej definicji obywatelstwa;
podkreśla, że jako państwo członkowskie 
Rady Europy Turcja mogłaby skorzystać z 
aktywnego dialogu z komisją wenecką 
dotyczącego procesu reformy 
konstytucyjnej; podkreśla, że zasady 
regulujące wybór i skład Naczelnej Rady 
Sędziów i Prokuratorów powinny być
całkowicie zgodne z kryteriami komisji 
weneckiej;

6. gratuluje komitetowi pojednawczemu 
osiągnięcia konsensusu w sprawie 60 
poprawek konstytucyjnych i wzywa jego 
członków do sprawnego kontynuowania 
prac nad nową konstytucją dla Turcji, 
ponieważ jest ona kluczowa dla procesu 
reformowania tego kraju; podkreśla 
znaczenie osiągnięcia, w ramach procesu 
reformy konstytucyjnej, porozumienia 
dotyczącego skutecznego systemu podziału 
władzy i kompleksowej definicji 
obywatelstwa, w celu uchwalenia w pełni 
demokratycznej konstytucji, która zapewni 
równe prawa wszystkim obywatelom 
Turcji; podkreśla, że jako państwo 
członkowskie Rady Europy Turcja 
mogłaby skorzystać z aktywnego dialogu z 
komisją wenecką dotyczącego procesu 
reformy konstytucyjnej; podkreśla, że 
zasady regulujące wybór i skład Naczelnej 
Rady Sędziów i Prokuratorów powinny 
być całkowicie zgodne z kryteriami 
komisji weneckiej;

Or. en

Poprawka 114
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża zaniepokojenie reakcją rządu 
na afery korupcyjne, jakie miały miejsce 
w grudniu 2013 r., i przypomina, że 
obowiązkiem władz jest zapewnienie 
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niezależności wymiaru sprawiedliwości w 
każdych okolicznościach, zgodnie z 
normami europejskimi; podkreśla 
konieczność ustanowienia policji sądowej 
działającej pod zwierzchnictwem sędziego;

Or. fr

Poprawka 115
Takis Hadjigeorgiou
Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że potrzebne są większe 
postępy w zakresie praw pracowniczych i 
praw związków zawodowych; apeluje do 
Turcji o rozpoczęcie prac nad nowymi 
przepisami w tym obszarze, aby zapewnić 
jego zgodność z dorobkiem prawnym UE i 
konwencjami MOP, szczególnie w 
odniesieniu do prawa do strajku i prawa 
do rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest zaniepokojony faktem, iż w kwestii 
przepisów antydyskryminacyjnych nie 
dokonano żadnych postępów, a obecnie 
obowiązujące przepisy 
antydyskryminacyjne są niewystarczające 
i niezgodne z dorobkiem prawnym UE; 
podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów 
antydyskryminacyjnych oraz 
ustanowienia rady ds. równości i zakazu 
dyskryminacji w celu ochrony obywateli 
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przed dyskryminacją ze względu na 
pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, 
wiek, niepełnosprawność, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową;

Or. en

Poprawka 117
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

7. zwraca uwagę, że pakiet na rzecz 
demokratyzacji, przedstawiony przez rząd 
w dniu 30 września 2013 r., to w 
kontekście m.in. ostatnich wydarzeń jedna 
wielka farsa; wzywa rząd Turcji do
zadbania o to, aby prawodawstwo 
dotyczące przestępstw motywowanych 
nienawiścią gwarantowało ochronę 
wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom takim jak chrześcijanie i 
żydzi oraz osobom LGBTI;

Or. nl

Poprawka 118
Graham Watson
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i
nawołuje do jego wdrożenia; ponadto
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się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

wzywa rząd Turcji do należytego 
konsultowania się z opozycją i właściwymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach przygotowań do 
wdrożenia prawodawstwa oraz do 
kontynuacji działań reformatorskich na 
rzecz przeglądu systemu wyborczego, co 
obejmuje obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBT; wzywa 
rząd do bezzwłocznego przedstawienia 
pakietu reform dotyczących szeregu 
zasadniczych kwestii, które nie zostały 
ujęte w pakiecie na rzecz demokratyzacji z 
dnia 30 września, np. kwestii Alewitów;

Or. en

Poprawka 119
Alojz Peterle
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i
nawołuje do jego wdrożenia; ponadto
wzywa rząd Turcji do należytego 
konsultowania się z opozycją i właściwymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach przygotowań do 
wdrożenia prawodawstwa oraz do 
kontynuacji działań reformatorskich na 
rzecz przeglądu systemu wyborczego, co 
obejmuje obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
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mniejszościom oraz osobom LGBTI; ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;
wzywa rząd do bezzwłocznego 
przedstawienia pakietu reform 
dotyczących szeregu zasadniczych kwestii, 
które nie zostały ujęte w pakiecie na rzecz 
demokratyzacji z dnia 30 września, np. 
kwestii alewitów;

Or. en

Poprawka 120
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i
nawołuje do jego wdrożenia; ponadto
wzywa rząd Turcji do należytego 
konsultowania się z opozycją i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach przygotowań do 
wdrożenia prawodawstwa oraz do 
kontynuacji działań reformatorskich na 
rzecz przeglądu systemu wyborczego, co 
obejmuje obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa w celu 
wzmocnienia demokracji i lepszego 
odzwierciedlenia pluralizmu panującego 
w kraju; wzywa rząd Turcji do 
zapewnienia, że prawodawstwo dotyczące 
przestępstw motywowanych nienawiścią 
gwarantuje ochronę wszystkim 
obywatelom, a także wszystkim 
wspólnotom, mniejszościom oraz osobom 
LGBTI;

Or. en

Poprawka 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do szybkiego wdrożenia 
zapowiedzianych środków, w 
porozumieniu z opozycją i właściwymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach przygotowań do 
wdrożenia prawodawstwa oraz do 
kontynuacji działań reformatorskich na 
rzecz przeglądu systemu wyborczego, co 
obejmuje obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

Or. fr

Poprawka 122
Maria Eleni Koppa
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 

7. wzywa do natychmiastowego wdrożenia 
pakietu na rzecz demokratyzacji,
przedstawionego przez rząd w dniu 30 
września 2013 r., i wzywa rząd Turcji do 
należytego konsultowania się z opozycją i 
właściwymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach przygotowań do 
wdrożenia prawodawstwa oraz do 
kontynuacji działań reformatorskich na 
rzecz przeglądu systemu wyborczego, co 
obejmuje obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
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rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

Or. el

Poprawka 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zadbania o to, by
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantowało
ochronę wszystkim obywatelom;

Or. it

Poprawka 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
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rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;
zachęca rząd do podjęcia działań w celu 
wzmocnienia praw społeczności alewitów;

Or. en

Poprawka 125
Ismail Ertug, Jo Leinen
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;
ubolewa nad tym, że w pakiecie reform 
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pominięto szereg zasadniczych kwestii, 
takich jak prawa społeczności alewitów, 
oraz wzywa rząd do bezzwłocznego zajęcia 
się tymi kwestiami;

Or. en

Poprawka 126
Elena Băsescu
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;
wzywa do dalszych wysiłków na rzecz 
zwalczania dyskryminacji wobec 
mniejszości romskiej, a także zwiększania 
szans na rynku pracy i ograniczenia liczby 
osób przedwcześnie kończących naukę;

Or. en

Poprawka 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt
Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

7. nawołuje do pełnego wdrożenia pakietu
na rzecz demokratyzacji, przedstawionego
przez rząd w dniu 30 września 2013 r., i 
wzywa rząd Turcji do należytego 
konsultowania się z opozycją i właściwymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach przygotowań do 
wdrożenia prawodawstwa oraz do 
kontynuacji działań reformatorskich na 
rzecz przeglądu systemu wyborczego, co 
obejmuje obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

Or. en

Poprawka 128
Krzysztof Lisek
Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie progu 10%, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 

7. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na 
rzecz demokratyzacji, przedstawiony przez 
rząd w dniu 30 września 2013 r., i wzywa 
rząd Turcji do należytego konsultowania 
się z opozycją i właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowań do wdrożenia prawodawstwa 
oraz do kontynuacji działań 
reformatorskich na rzecz przeglądu 
systemu wyborczego, co obejmuje 
obniżenie 10% progu wyborczego, a także 
odpowiedniego zaangażowania wszystkich 
warstw tureckiego społeczeństwa; wzywa 
rząd Turcji do zapewnienia, że 
prawodawstwo dotyczące przestępstw 
motywowanych nienawiścią gwarantuje 
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ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

ochronę wszystkim obywatelom, także 
mniejszościom oraz osobom LGBTI;

Or. pl

Poprawka 129
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa rząd do przedstawienia nowego 
pakietu reform dotyczących szeregu 
nierozwiązanych i kluczowych kwestii, 
które nie zostały ujęte w pakiecie na rzecz 
demokratyzacji z dnia 30 września 2013 r., 
np. kwestii alewitów;

Or. en

Poprawka 130
Tunne Kelam
Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że poczyniono starania w 
celu pogłębienia dialogu z 
niemuzułmańskimi wspólnotami 
wyznaniowymi, jednak w praktyce 
nierozwiązanymi problemami pozostają 
dyskryminacja i trwające spory dotyczące 
praw własności; wzywa Turcję do 
bezzwłocznego wprowadzenia przepisów 
regulujących kwestie wyznania i odmowy 
działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, które będą zgodne z 
europejską konwencją praw człowieka;

Or. en

Poprawka 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje powołanie 
nowych instytucji, mianowicie Urzędu 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
Tureckiego Urzędu Krajowego ds. Praw 
Człowieka, które rozpoczęły działalność w 
2013 r. i które dają obywatelom 
dodatkowe możliwości ubiegania się o 
ochronę ich podstawowych praw i 
wolności; 

Or. en

Poprawka 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad 
ofiarami wśród protestujących oraz w 
szeregach policji, nadmiernym użyciem 
siły przez policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących; 
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; żałuje, że od czasu wydarzeń w 
Gezi nadal realizowane są inne duże 
projekty bez konsultacji i pomimo 
sprzeciwu istotnej części zainteresowanej 
ludności, w szczególności budowa drogi 
przebiegającej przez kampus Politechniki 
Bliskiego Wschodu w Ankarze lub 
trzeciego mostu nad Bosforem;
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niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

Or. fr

Poprawka 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad 
ofiarami wśród protestujących oraz w 
szeregach policji, nadmiernym użyciem 
siły przez policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących; 
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 

8. głęboko ubolewa nad ofiarami wśród 
protestujących w parku Gezi oraz w 
szeregach policji, nadmiernym użyciem 
siły przez policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących; 
jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; z zadowoleniem przyjmuje 
toczące się obecnie dochodzenia 
administracyjne rozpoczęte przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz 
dochodzenia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie skarg 
dotyczących wydarzeń w parku Gezi oraz 
oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
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zgromadzeń; zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń; zachęca Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i turecką policję, by 
wprowadziły mniej konfrontacyjne metody 
postepowania w przypadku protestów 
społecznych oraz w szczególności by nie 
dokonywały aresztowań i nie utrudniały 
pracy prawników i personelu medycznego 
wykonujących swoje obowiązki;

Or. en

Poprawka 134
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi i w 
innych częściach kraju świadczą zarówno 
o tym, że Turcję zamieszkuje dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie, jak i o tym, 
że potrzebne są dalsze ważne reformy 
umacniające wartości podstawowe;
podkreśla znaczenie bardziej 
strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz w innych częściach kraju; wzywa 
Turcję do przyjęcia odpowiednich 
procedur przeglądu wewnętrznego oraz 
ustanowienia niezależnego organu nadzoru 
wykroczeń popełnionych przez policję; jest 
zdania, że wydarzenia w parku Gezi oraz w 
innych częściach kraju uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
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zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności
słowa, prasy i zgromadzeń;

Or. nl

Poprawka 135
Willy Meyer
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy ze strony 
tureckiego rządu; z zadowoleniem 
przyjmuje toczące się obecnie dochodzenia 
administracyjne rozpoczęte przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz 
dochodzenia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie skarg 
dotyczących wydarzeń w parku Gezi oraz 
oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń; wzywa rząd turecki do rewizji 
swoich założeń społecznych, politycznych, 
kulturowych i gospodarczych, które były 
główną przyczyną masowych protestów w 
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parku Gezi;

Or. en

Poprawka 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest wysoce 
zaniepokojony przyjęciem nowych 
przepisów, które pozwalają policji na 
przetrzymywanie potencjalnych 
demonstrantów od 12 do 24 godzin bez 
wniosku prokuratora lub sędziego; jest 
zdania, że wydarzenia w parku Gezi 
uwypuklają konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;
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Or. en

Poprawka 137
Emine Bozkurt
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, a także dochodzenia 
sądowe oraz dochodzenia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie skarg 
dotyczących wydarzeń w parku Gezi oraz 
oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; podkreśla, że większość 
policjantów odpowiedzialnych za 
spowodowanie poważnych obrażeń wśród 
demonstrantów wskutek użycia 
nieproporcjonalnej i nadmiernej siły nie 
została postawiona przed sądem; 
podkreśla, że silne zaangażowanie 
polityczne jest niezbędne w celu 
postawienia przed sądem osób 
odpowiedzialnych za spowodowanie 
poważnych obrażeń oraz w celu 
zwalczania kultury bezkarności, ponieważ 
zgodnie z ustawą nr 4483 warunkiem 
wszczęcia dochodzenia przeciwko 
policjantom jest zgoda gubernatorów; 
wzywa Turcję do przyjęcia odpowiednich 
procedur przeglądu wewnętrznego oraz 
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ustanowienia niezależnego organu nadzoru 
wykroczeń popełnionych przez policję; jest 
zdania, że wydarzenia w parku Gezi 
uwypuklają konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

Or. en

Poprawka 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń; ubolewa, że sądy w oczywisty 
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zgromadzeń; sposób nie zdołały ukarać urzędników 
państwowych odpowiedzialnych za użycie 
przemocy podczas protestów w parku 
Gezi;

Or. en

Poprawka 139
Antigoni Papadopoulou
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne i natychmiastowe reformy 
umacniające wartości podstawowe;
podkreśla znaczenie bardziej 
strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

Or. en



PE526.229v01-00 82/121 AM\1014601PL.doc

PL

Poprawka 140
Marusya Lyubcheva
Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących; 
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny oraz wskazuje na potrzebę 
dialogu; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących; 
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

Or. bg

Poprawka 141
Nikolaos Chountis
Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

8. jest zdania, że protesty w parku Gezi 
świadczą zarówno o tym, że Turcję 
zamieszkuje dynamiczne społeczeństwo 
obywatelskie, jak i o tym, że potrzebne są 
dalsze ważne reformy umacniające 
wartości podstawowe; podkreśla znaczenie 
bardziej strukturalnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w proces 
decyzyjny; ogromnie ubolewa nad ofiarami 
wśród protestujących oraz w szeregach 
policji, nadmiernym użyciem siły przez 
policję oraz aktami przemocy 
popełnionymi przez szereg protestujących;
z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
obecnie dochodzenia administracyjne 
rozpoczęte przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz dochodzenia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
skarg dotyczących wydarzeń w parku Gezi 
oraz oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; jest zdania, że 
wydarzenia w parku Gezi uwypuklają 
konieczność przeprowadzenia 
dalekosiężnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń; oczekuje od rządu Turcji 
poszanowania miejsc publicznych i 
terenów zielonych, a także powstrzymania 
się od poświęcania jakości życia obywateli 
dla jednostronnego wzrostu 
gospodarczego;

Or. el

Poprawka 142
Emine Bozkurt
Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa władze tureckie, by szybko 
zakończyły procesy sądowe wszczęte 
przeciwko osobom odpowiedzialnym za 
ofiary śmiertelne podczas wydarzeń na 
placu Gezi, oraz zapowiada, że będzie 
obserwować dalszy przebieg tych spraw;

Or. en

Poprawka 143
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ogromnie ubolewa nad ofiarami wśród 
protestujących oraz w szeregach policji, 
nadmiernym użyciem siły przez policję 
oraz aktami przemocy popełnionymi przez 
szereg protestujących; z zadowoleniem 
przyjmuje toczące się obecnie 
dochodzenia administracyjne rozpoczęte 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
oraz dochodzenia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie skarg 
dotyczących wydarzeń w parku Gezi oraz 
oczekuje bezzwłocznego i pełnego ich 
rozpatrzenia; z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich zmiany, jakie należy 
wprowadzić w zakresie zasad użycia siły 
przez policję; wzywa Turcję do przyjęcia 
odpowiednich procedur przeglądu 
wewnętrznego oraz ustanowienia 
niezależnego organu nadzoru wykroczeń 
popełnionych przez policję; ubolewa nad 
niezadawalającym charakterem sądowych 
działań następczych podjętych po śmierci 
demonstrantów, ze względu na fakt, że 
przeciwko oskarżonym pracownikom 
policji nie zostało wszczęte postępowanie 
sądowe (w przypadku śmierci Abdullaha 
Cömerta) lub też ze względu na 
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wystąpienie nieprawidłowości podczas 
przebiegu procesu (w przypadku śmierci 
Ethema Sarısülüka); wyraża 
zaniepokojenie dochodzeniami wszczętymi 
przeciwko pracownikom służby zdrowia, 
adwokatom, pracownikom naukowym, 
studentom i stowarzyszeniom zawodowym, 
w związku z ich działaniami bez użycia 
przemocy podczas wydarzeń w Gezi; z 
zadowoleniem przyjmuje reformę prawa 
do demonstracji zaproponowaną w 
„pakiecie na rzecz demokratyzacji”, ale 
jest zdania, że wydarzenia w parku Gezi 
uwypuklają konieczność przeprowadzenia 
bardziej ambitnych reform w celu 
zagwarantowania poszanowania wolności 
zgromadzeń;

Or. fr

Poprawka 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ponownie podkreśla, że ogromne 
znaczenie dla demokracji mają aktywne i 
niezależne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; podkreśla znaczenie 
dialogu z tymi organizacjami i ich 
kluczową rolę w przyczynianiu się do 
ściślejszej współpracy regionalnej w 
kwestiach społecznych i politycznych; w 
związku z powyższym jest zaniepokojony 
tym, że działalność organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego wciąż 
utrudniają grzywny, postępowania 
zamykające i przeszkody administracyjne, 
jak również tym, że konsultowanie się z 
nimi pozostaje raczej wyjątkiem niż 
regułą; z zadowoleniem przyjmuje lepszą 
współpracę rządu Turcji z organizacjami 
pozarządowymi, apeluje jednak o szersze 
konsultacje z nimi przy prowadzeniu 
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polityki, w tym przy formułowaniu 
strategii politycznych i tworzeniu 
prawodawstwa, a także o większy ich 
udział w nadzorowaniu działań władz;

Or. en

Poprawka 145
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa, że bezprecedensowa fala 
protestów odzwierciedla również 
uzasadnione dążenia wielu obywateli 
tureckich do pogłębienia demokracji; 
powtarza, że w ustroju demokratycznym 
rządy muszą promować tolerancję i 
zapewniać wszystkim obywatelom wolność 
religii i wyznania; wzywa rząd do 
uszanowania różnorodności i bogactwa 
społeczeństwa tureckiego;

Or. en

Poprawka 146
Geoffrey Van Orden
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; wyraża 
zaniepokojenie powszechnym zjawiskiem
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większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim 
spektrum interesów biznesowych, oraz 
wskazuje na niepokojące powszechne 
zjawisko stosowania autocenzury przez 
właścicieli mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 147
Antigoni Papadopoulou
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; krytykuje fakt, że 
według szacunków w Turcji 
zablokowanych jest obecnie 15 000 stron 
internetowych, rząd odmawia uchylenia 
regresywnych przepisów, takich jak art. 8 
ustawy antyterrorystycznej, a wielu 
działaczy na rzecz praw człowieka jest 
przetrzymywanych w więzieniu na mocy 
art. 301 kodeksu karnego, który uznaje za 
przestępstwo „obrazę tureckości”; 
ponownie wyraża zaniepokojenie praktyką 
wszczynania postępowań karnych 
przeciwko obrońcom praw człowieka, 
działaczom i dziennikarzom, którzy 
przedstawiają dowody na naruszenia praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym; uważa 
kryminalizację poglądów za podstawową 
przeszkodę dla pełnej ochrony praw 
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rozwiązania; człowieka w Turcji; ponadto krytykuje 
autorytatywny sposób, w jaki służby 
bezpieczeństwa monitorowały konta w 
mediach społecznościowych w celu 
aresztowania tysięcy obywateli; 
przypomina, że wolność wypowiedzi 
i pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
niezależna prasa ma podstawowe 
znaczenie dla demokratycznego 
społeczeństwa; po raz kolejny wyraża 
zaniepokojenie faktem, że większość 
mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy i wojskowych
przetrzymywanych obecnie w areszcie 
tymczasowym i wzywa turecki wymiar 
sprawiedliwości do przyjrzenia się tym 
sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 148
Graham Watson
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
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kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; jest zaniepokojony 
zwolnieniem dziennikarzy ze stanowisk w 
mediach z powodu krytyki rządu; jest 
głęboko zaniepokojony praktykami 
karania właścicieli krytycznych mediów; 
wyraża zaniepokojenie skutkami 
akredytacji przez instytucje państwowe, 
skierowanej głównie przeciwko mediom 
opozycyjnym; wyraża zaniepokojenie 
wyjątkowo wysoką liczbą dziennikarzy 
przetrzymywanych obecnie w areszcie 
tymczasowym i wzywa turecki wymiar 
sprawiedliwości do przyjrzenia się tym 
sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa;
podkreśla, że wolność wypowiedzi 
obejmuje również media cyfrowe i 
społecznościowe; po raz kolejny wyraża 
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skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

zaniepokojenie faktem, że większość 
mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; potępia fakt, że
obecnie w areszcie tymczasowym
przetrzymywana jest szczególnie duża 
liczba dziennikarzy i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 150
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia, szczególnie w 
przypadku Cana Dündara de Milliyeta i 
Yavuza Baydara de Sabaha; wyraża 
zaniepokojenie zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali rząd w 
innych okolicznościach, szczególnie w 
przypadkach Hasana Cemala de Milliyeta 
i Nazlı Ilıcak de Sabah; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
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tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. fr

Poprawka 151
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi i w innych 
częściach kraju przez tureckie media, 
częściowo z powodu cenzury, zwłaszcza 
autocenzury, oraz zwolnieniem z pracy lub 
aresztowaniem dziennikarzy, którzy 
krytykowali reakcję rządu na te 
wydarzenia; podkreśla, że dowodzi to 
represyjnego charakteru reżimu 
Erdoğana; przypomina, że wolność 
wypowiedzi i pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
niezależna prasa ma podstawowe 
znaczenie dla demokratycznego 
społeczeństwa; po raz kolejny wyraża 
zaniepokojenie faktem, że większość 
mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
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tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. nl

Poprawka 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; ostro krytykuje 
fakt, że obecnie w areszcie tymczasowym
przetrzymywana jest szczególnie duża 
liczba dziennikarzy, co podważa wolność 
wypowiedzi i mediów, oraz wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 153
Alojz Peterle
Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy oraz towarzyszącą 
jej ogromną presję na dziennikarzy 
krytykujących rząd; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 154
Tonino Picula
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz stanowczo potępia zwolnienie z 
pracy dziennikarzy, którzy krytykowali 
reakcję rządu na te wydarzenia;
przypomina, że wolność wypowiedzi 
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należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

i pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
niezależna prasa ma podstawowe 
znaczenie dla demokratycznego 
społeczeństwa; po raz kolejny wyraża 
zaniepokojenie faktem, że większość 
mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 155
Maria Eleni Koppa
Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 

9. wyraża zaniepokojenie bardzo 
ograniczonym relacjonowaniem przebiegu 
wydarzeń w parku Gezi przez tureckie 
media oraz zwolnieniem z pracy 
dziennikarzy, którzy krytykowali reakcję 
rządu na te wydarzenia; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że niezależna prasa ma 
podstawowe znaczenie dla 
demokratycznego społeczeństwa; po raz 
kolejny wyraża zaniepokojenie faktem, że 
większość mediów jest w rękach dużych 
konglomeratów i jest w nich 
skoncentrowana wraz z szerokim spektrum 
interesów biznesowych, oraz wskazuje na 
niepokojące powszechne zjawisko 
stosowania autocenzury przez właścicieli 
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mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

mediów i dziennikarzy; wyraża 
zaniepokojenie zwolnieniem dziennikarzy 
wyrażających poglądy niezgodne z opinią 
rządu, a także karami nakładanymi na 
właścicieli krytycznych mediów; wyraża 
zaniepokojenie wyjątkowo wysoką liczbą 
dziennikarzy przetrzymywanych obecnie w 
areszcie tymczasowym i wzywa turecki 
wymiar sprawiedliwości do przyjrzenia się 
tym sprawom i do jak najszybszego ich 
rozwiązania;

Or. el

Poprawka 156
Maria Eleni Koppa
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
rozwojem sytuacji w Turcji od 17 grudnia;
zdecydowanie podkreśla potrzebę 
zagwarantowania niezależności i 
bezstronności dochodzeń i śledztw w 
sprawie korupcji prowadzonych przez 
sądy;

Or. el

Poprawka 157
Antigoni Papadopoulou
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. domaga się, by procesy toczące się 
przeciwko dziennikarzom były 
prowadzone w sposób przejrzysty, z 
poszanowaniem praworządności i przy 
zapewnieniu odpowiednich warunków, 
takich jak zapewnienie pomieszczeń 
odpowiednich dla typu prowadzonego 
przesłuchania, przekazywanie 
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zatrzymanym osobom dokładnych 
protokołów oraz udzielanie dziennikarzom 
informacji na temat stawianych im 
zarzutów;

Or. en

Poprawka 158
Charles Tannock
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. odnotowuje, że w dniu 24 kwietnia 
2013 r., czwarty rok z rzędu, w wielu 
miejscach w Turcji, w tym na 
stambulskim placu Taksim, odbyły się 
publiczne obchody rocznicy ludobójstwa 
Ormian, bez jakiejkolwiek ingerencji ze 
strony władz; z zadowoleniem przyjmuje 
taki obrót wydarzeń, a także coraz szerszą 
dyskusję w tureckim społeczeństwie i w 
tureckich mediach na temat spuścizny 
roku 1915; zachęca władze do dalszego 
wspierania tych obchodów;

Or. en

Poprawka 159
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla szczególną rolę mediów 
publicznych w umacnianiu demokracji, 
zwłaszcza przez udzielanie obywatelom 
potrzebnych im informacji oraz 
umożliwianie im udziału w procesie 
decyzyjnym; w związku z tym wzywa 
władze do zagwarantowania niezależności 
i trwałości tych mediów zgodnie z 
europejskimi standardami;
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Or. en

Poprawka 160
Maria Eleni Koppa
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że bezprecedensowa fala 
protestów odzwierciedla również 
uzasadnione obawy wielu obywateli 
tureckich, którzy niepokoją się dążeniem 
rządu do narzucenia całemu 
społeczeństwu tureckiemu jednego zbioru 
wartości etycznych i przekonań 
religijnych; powtarza, że w ustroju 
demokratycznym rządy muszą promować 
tolerancję i zapewniać wszystkim 
obywatelom wolność religii i wyznania; 
wzywa rząd do uszanowania 
różnorodności i bogactwa społeczeństwa 
tureckiego;

Or. en

Poprawka 161
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zaniepokojony sytuacją 
dziennikarzy i wolnością mediów w 
Turcji; podkreśla szczególną rolę mediów 
publicznych w umacnianiu demokracji, 
zwłaszcza przez udzielanie obywatelom 
potrzebnych im informacji oraz 
umożliwianie im udziału w procesie 
decyzyjnym; w związku z tym wzywa 
władze do zagwarantowania niezależności 
i trwałości mediów zgodnie z europejskimi 
standardami;

Or. en
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Poprawka 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że powołana w 2011 r. 
delegacja ad hoc Parlamentu ds. 
obserwacji procesów dziennikarzy w 
Turcji, o której mowa w rezolucji 
Parlamentu w sprawie sprawozdania 
dotyczącego postępów Turcji w 2011 r. 
oraz w rezolucji Parlamentu w sprawie 
sprawozdania dotyczącego postępów 
Turcji w 2012 r., przedstawiła tymczasowe 
sprawozdanie z działalności w 2013 r., 
oparte na faktycznych ustaleniach, oraz 
przedstawi końcowe sprawozdanie z 
działalności w pierwszym półroczu 
2014 r.;

Or. en

Poprawka 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla istotną rolę mediów 
publicznych w umacnianiu demokracji, 
zwłaszcza przez udzielanie obywatelom 
potrzebnych im informacji oraz 
umożliwianie im udziału w procesie 
decyzyjnym; wzywa władze do 
zagwarantowania niezależności i trwałości 
mediów publicznych zgodnie z 
europejskimi standardami;

Or. en

Poprawka 164
Antigoni Papadopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że premier Turcji Recep Tayyip 
Erdoğan przeciwstawił się 
międzynarodowej krytyce za brutalne 
stłumienie pokojowych demonstracji w 
lecie ubiegłego roku, a także ostatnimi 
doniesieniami o korupcji wśród wysokich 
rangą członków jego partii 
Sprawiedliwość i Rozwój (AKP), które 
wywołały dalsze protesty uliczne; 
podkreśla, że rewolta skierowana 
przeciwko tureckiemu premierowi i AKP 
jasno pokazuje głęboki podział między 
świecką nowoczesnością a islamską 
tradycją w Turcji; jest zaniepokojony 
faktem, że rząd Erdoğana został 
oskarżony o utrudnianie skutecznego 
śledztwa w sprawie o korupcję, dlatego 
wzywa rząd Turcji do zadbania o to, by nie 
unikano dłużej szczegółowego 
dochodzenia w sprawie przekupstwa, a 
także głębokiej restrukturyzacji systemu 
sądowniczego;

Or. en

Poprawka 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień w dochodzeniu w 
sprawie „Ergenekon”, które – podobnie 
jak w przypadku sprawy „Sledgehammer”
– podważyły publiczną akceptację wyroku;
w tym kontekście podkreśla po raz kolejny, 
że dochodzenie w sprawie kurdyjskiej 

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu, zarzutów w sprawie fabrykowania 
dowodów i uchybień w rzetelności procesu
w sprawach „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”; przypomina, że grupa 
robocza ONZ ds. arbitralnych zatrzymań 
stwierdziła, że obrońcy w sprawie
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organizacji Koma Civakên Kurdistan
(KCK) musi dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

„Sledgehammer” są przetrzymywani z 
naruszeniem Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych; w tym 
kontekście podkreśla po raz kolejny, że 
dochodzenie w sprawie kurdyjskiej 
organizacji Koma Civakên Kurdistan
(KCK) musi dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 166
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień w dochodzeniu w 
sprawie „Ergenekon”, które – podobnie jak 
w przypadku sprawy „Sledgehammer” –
podważyły publiczną akceptację wyroku;
w tym kontekście podkreśla po raz kolejny, 
że dochodzenie w sprawie kurdyjskiej 
organizacji Koma Civakên Kurdistan
(KCK) musi dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień w dochodzeniu oraz 
zarzutów użycia niespójnych dowodów 
przeciwko oskarżonym w sprawie
„Ergenekon”, które – podobnie jak w 
przypadku sprawy „Sledgehammer” –
podważyły publiczną akceptację wyroku;
w tym kontekście podkreśla po raz kolejny, 
że dochodzenie w sprawie kurdyjskiej 
organizacji Koma Civakên Kurdistan
(KCK) musi dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 167
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień w dochodzeniu w 
sprawie „Ergenekon”, które – podobnie jak 
w przypadku sprawy „Sledgehammer” –
podważyły publiczną akceptację wyroku; 
w tym kontekście podkreśla po raz kolejny, 
że dochodzenie w sprawie kurdyjskiej 
organizacji Koma Civakên Kurdistan 
(KCK) musi dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień w dochodzeniu w 
sprawie „Ergenekon”, które – podobnie jak 
w przypadku sprawy „Sledgehammer” i w 
przypadku skazania Füsun Erdoğan –
podważyły publiczną akceptację wyroku;
wyraża zaniepokojenie nękaniami przez 
sąd, których ofiarą od 16 lat jest Pınar 
Selek; w tym kontekście podkreśla po raz 
kolejny, że dochodzenie w sprawie 
kurdyjskiej organizacji Koma Civakên 
Kurdistan (KCK) musi dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego 
i przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

Or. fr

Poprawka 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień w dochodzeniu w 
sprawie „Ergenekon”, które – podobnie jak 
w przypadku sprawy „Sledgehammer” –
podważyły publiczną akceptację wyroku;
w tym kontekście podkreśla po raz kolejny, 
że dochodzenie w sprawie kurdyjskiej 
organizacji Koma Civakên Kurdistan
(KCK) musi dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 

10. zauważa obawy tureckiego 
społeczeństwa dotyczące zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień w dochodzeniu w 
sprawie „Ergenekon”, które – podobnie jak 
w przypadku sprawy „Sledgehammer” –
podważyły publiczną akceptację wyroku;
w tym kontekście podkreśla po raz kolejny, 
że dochodzenie w sprawie kurdyjskiej 
organizacji Koma Civakên Kurdistan
(KCK) musi dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
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demokratycznych i sądownictwa oraz 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

demokratycznych i sądownictwa oraz 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych; wzywa delegację UE w 
Ankarze, by bacznie obserwowała dalszy 
przebieg tych spraw, w tym ewentualne 
postępowania odwoławcze oraz warunki 
przetrzymywania, a także zdawała relację 
Komisji i Parlamentowi Europejskiemu; 

Or. en

Poprawka 169
Renate Sommer
Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. w związku z niedawnym skandalem 
korupcyjnym, w który zamieszani są 
członkowie tureckiego rządu, wyraża 
głębokie zaniepokojenie blokadą 
sądownictwa i policji w wyniku zajęcia akt 
istotnych dla sprawy oraz odwołania lub 
przeniesienia pracowników wymiaru 
sprawiedliwości i funkcjonariuszy policji; 
wzywa turecki rząd, aby nie ingerował w 
procesy sądowe i podjął wszelkie 
niezbędne kroki w celu wyjaśnienia 
zarzutów naruszenia prawa, przy 
zachowaniu przejrzystości i bezstronności;

Or. de

Poprawka 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie skargi indywidualnej do 
tureckiego Trybunału Konstytucyjnego, 
dzięki której obywatele tureccy mogą 
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skorzystać z prawa do wniesienia skargi 
indywidualnej do Trybunału 
Konstytucyjnego, zanim złożą skargę przez 
Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka; 

Or. en

Poprawka 171
Raimon Obiols
Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że wdrożenie trzeciego 
pakietu reform sądownictwa doprowadziło 
do zwolnienia wielu zatrzymanych osób, i 
z zadowoleniem przyjmuje czwarty pakiet 
reform sądownictwa jako kolejny ważny 
krok na drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi a nakłanianiem do przemocy 
lub popełnienia aktów terrorystycznych,
(ii) ograniczenie wykroczenia, jakim jest 
pochwalanie przestępstwa lub przestępcy, 
do przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 
zbrojnych;

11. podkreśla, że reforma tureckiego 
systemu sądownictwa jest kluczowa dla 
zapewnienia demokratycznej konsolidacji 
w Turcji; podkreśla, że turecki wymiar 
sprawiedliwości nadal zmaga się z 
nadmiernym obciążeniem pracą oraz 
charakteryzuje się niewystarczającą 
niezależnością; zauważa, że wdrożenie 
trzeciego pakietu reform sądownictwa 
doprowadziło do zwolnienia wielu 
zatrzymanych osób, i z zadowoleniem 
przyjmuje czwarty pakiet reform 
sądownictwa jako kolejny ważny krok na 
drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi a nakłanianiem do przemocy 
lub popełnienia aktów terrorystycznych,
(ii) ograniczenie wykroczenia, jakim jest 
pochwalanie przestępstwa lub przestępcy, 
do przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 
zbrojnych;

Or. en
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Poprawka 172
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że wdrożenie trzeciego 
pakietu reform sądownictwa doprowadziło 
do zwolnienia wielu zatrzymanych osób, i 
z zadowoleniem przyjmuje czwarty pakiet 
reform sądownictwa jako kolejny ważny 
krok na drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi a nakłanianiem do przemocy 
lub popełnienia aktów terrorystycznych, 
(ii) ograniczenie wykroczenia, jakim jest 
pochwalanie przestępstwa lub przestępcy, 
do przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 
zbrojnych;

11. zauważa, że wdrożenie trzeciego 
pakietu reform sądownictwa doprowadziło 
do zwolnienia wielu zatrzymanych osób, i 
z zadowoleniem przyjmuje czwarty pakiet 
reform sądownictwa jako kolejny ważny 
krok na drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; z zadowoleniem przyjmuje 
pracę ministra sprawiedliwości Sadullaha 
Ergina w odniesieniu do 
przeprowadzonych przez niego ambitnych 
reform; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi a nakłanianiem do przemocy 
lub popełnienia aktów terrorystycznych, 
(ii) ograniczenie wykroczenia, jakim jest 
pochwalanie przestępstwa lub przestępcy, 
do przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 
zbrojnych;

Or. fr

Poprawka 173
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że wdrożenie trzeciego 
pakietu reform sądownictwa doprowadziło 
do zwolnienia wielu zatrzymanych osób, i 
z zadowoleniem przyjmuje czwarty pakiet 
reform sądownictwa jako kolejny ważny 

11. zauważa, że wdrożenie trzeciego 
pakietu reform sądownictwa doprowadziło 
do zwolnienia wielu zatrzymanych osób, i 
z zadowoleniem przyjmuje czwarty pakiet 
reform sądownictwa jako kolejny ważny 
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krok na drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi a nakłanianiem do przemocy 
lub popełnienia aktów terrorystycznych,
(ii) ograniczenie wykroczenia, jakim jest 
pochwalanie przestępstwa lub przestępcy, 
do przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 
zbrojnych;

krok na drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi, prasy i zgromadzeń a 
nakłanianiem do przemocy lub popełnienia 
aktów terrorystycznych, (ii) ograniczenie 
wykroczenia, jakim jest pochwalanie 
przestępstwa lub przestępcy, do 
przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 
zbrojnych;

Or. nl

Poprawka 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że wdrożenie trzeciego 
pakietu reform sądownictwa doprowadziło 
do zwolnienia wielu zatrzymanych osób, i 
z zadowoleniem przyjmuje czwarty pakiet 
reform sądownictwa jako kolejny ważny 
krok na drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi a nakłanianiem do przemocy 
lub popełnienia aktów terrorystycznych,
(ii) ograniczenie wykroczenia, jakim jest 
pochwalanie przestępstwa lub przestępcy, 
do przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 

11. zauważa, że wdrożenie trzeciego 
pakietu reform sądownictwa doprowadziło 
do zwolnienia zatrzymanych osób, i z 
zadowoleniem przyjmuje czwarty pakiet
reform sądownictwa jako kolejny ważny 
krok na drodze ku dostosowaniu tureckiego 
wymiaru sprawiedliwości do norm i 
wartości UE; zauważa w szczególności: (i) 
nowe, ważne rozróżnienie między swobodą 
wypowiedzi a nakłanianiem do przemocy 
lub popełnienia aktów terrorystycznych,
(ii) ograniczenie wykroczenia, jakim jest 
pochwalanie przestępstwa lub przestępcy, 
do przypadków, w których stwarza to 
oczywiste i nieuchronne zagrożenie dla 
porządku publicznego oraz (iii) zawężenie 
zakresu wykroczenia, jakim jest 
popełnienie przestępstwa w imieniu 
organizacji przez osobę niebędącą jej 
członkiem, wyłącznie do organizacji 
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zbrojnych; zbrojnych;

Or. de

Poprawka 175
Tonino Picula
Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przychylnie odnosi się do inicjatywy 
podjętej przez Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów, wspierającej przeszkolenie 
dużej liczby sędziów i prokuratorów w 
zakresie praw człowieka oraz promującej 
dokładną i operacyjną wykładnię orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
zachęca Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz praw człowieka, 
opartego na orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i mającego na 
celu zajęcie stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; zachęca rząd do kontynuowania 
ambitnych reform wymiaru 
sprawiedliwości w oparciu o potrzebę 
poczynienia postępów w dziedzinie 
ochrony i promowania praw 
podstawowych; podkreśla w tym 
kontekście konieczność zreformowania w 
trybie pilnym prawa antyterrorystycznego;

12. przychylnie odnosi się do inicjatywy 
podjętej przez Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów, wspierającej przeszkolenie 
dużej liczby sędziów i prokuratorów w 
zakresie praw człowieka oraz promującej 
dokładną i operacyjną wykładnię orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
zachęca Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz praw człowieka, 
opartego na orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i mającego na 
celu zajęcie stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; wyraża zaniepokojenie w 
związku z niedawną wymianą policjantów 
i prokuratorów, którzy brali czynny udział 
w dochodzeniach w sprawie korupcji; 
podkreśla, że bezstronne mechanizmy 
odpowiedzialności istotnie przyczyniają się 
do osiągnięcia ogólnego wyniku śledztwa 
w tych sprawach, z którego w pełni 
skorzysta społeczeństwo; zachęca rząd do 
kontynuowania ambitnych reform wymiaru 
sprawiedliwości w oparciu o potrzebę 
poczynienia postępów w dziedzinie 
ochrony i promowania praw 
podstawowych; podkreśla w tym 
kontekście konieczność zreformowania w 
trybie pilnym prawa antyterrorystycznego;

Or. en
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Poprawka 176
Geoffrey Van Orden
Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przychylnie odnosi się do inicjatywy 
podjętej przez Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów, wspierającej przeszkolenie 
dużej liczby sędziów i prokuratorów w 
zakresie praw człowieka oraz promującej 
dokładną i operacyjną wykładnię orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
zachęca Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz praw człowieka, 
opartego na orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i mającego na 
celu zajęcie stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; zachęca rząd do kontynuowania 
ambitnych reform wymiaru 
sprawiedliwości w oparciu o potrzebę 
poczynienia postępów w dziedzinie 
ochrony i promowania praw 
podstawowych; podkreśla w tym 
kontekście konieczność zreformowania w 
trybie pilnym prawa antyterrorystycznego;

12. przychylnie odnosi się do inicjatywy 
podjętej przez Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów, wspierającej przeszkolenie 
dużej liczby sędziów i prokuratorów w 
zakresie praw człowieka oraz promującej 
dokładną i operacyjną wykładnię orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
zachęca Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz praw człowieka, 
opartego na orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i mającego na 
celu zajęcie stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka, niezależnie od konieczności 
przeglądu samej konwencji; zachęca rząd 
do kontynuowania ambitnych reform 
wymiaru sprawiedliwości w oparciu o 
potrzebę poczynienia postępów w 
dziedzinie ochrony i promowania praw 
podstawowych; podkreśla w tym 
kontekście konieczność zreformowania w 
trybie pilnym prawa antyterrorystycznego;

Or. en

Poprawka 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przychylnie odnosi się do inicjatywy 
podjętej przez Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów, wspierającej przeszkolenie 
dużej liczby sędziów i prokuratorów w 
zakresie praw człowieka oraz promującej 
dokładną i operacyjną wykładnię orzeczeń 

12. przychylnie odnosi się do inicjatywy 
podjętej przez Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów, wspierającej przeszkolenie 
dużej liczby sędziów i prokuratorów w 
zakresie praw człowieka oraz promującej 
dokładną i operacyjną wykładnię orzeczeń 
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
zachęca Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz praw człowieka, 
opartego na orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i mającego na 
celu zajęcie stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; zachęca rząd do kontynuowania 
ambitnych reform wymiaru 
sprawiedliwości w oparciu o potrzebę 
poczynienia postępów w dziedzinie 
ochrony i promowania praw 
podstawowych; podkreśla w tym 
kontekście konieczność zreformowania w 
trybie pilnym prawa antyterrorystycznego;

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
zachęca Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz praw człowieka, 
opartego na orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i mającego na 
celu zajęcie stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; zachęca rząd do kontynuowania 
ambitnych reform wymiaru 
sprawiedliwości w oparciu o potrzebę 
poczynienia postępów w dziedzinie 
ochrony i promowania praw 
podstawowych; podkreśla w tym 
kontekście konieczność dalszego 
reformowania w trybie pilnym prawa 
antyterrorystycznego;

Or. en

Poprawka 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz
Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Turcję, by zobowiązała się do 
walki z bezkarnością oraz doprowadziła 
do pomyślnego zakończenia starań o 
przystąpienie do Rzymskiego Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego;
w związku z tym domaga się pełnego 
dostosowania krajowego ustawodawstwa 
do wszystkich zobowiązań wynikających 
ze statutu rzymskiego; oczekuje przyjęcia 
odpowiednich przepisów oraz 
przystąpienia do porozumienia w sprawie 
przywilejów i immunitetów 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w 
celu natychmiastowego podjęcia 
współpracy z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym oraz w celu 
prowadzenia dochodzeń i ścigania w 
sądach krajowych ludobójstwa, zbrodni 
przeciw ludzkości oraz zbrodni 
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wojennych;

Or. de

Poprawka 179
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje 
uwolnienie zatrzymanych posłów w 
wyniku orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego stwierdzającego, że okres 
ich przebywania w areszcie tymczasowym 
stanowi naruszenie ich praw 
podstawowych;

Or. fr

Poprawka 180
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24 
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24 
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

skreślony

Or. de

Poprawka 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24 
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 

skreślony
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rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

Or. it

Poprawka 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24 
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

skreślony

Or. en

Poprawka 184
Takis Hadjigeorgiou
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24 
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 

skreślony
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osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

13. przyjmuje do wiadomości nowe 
podejście Komisji, polegające na otwarciu 
na wczesnym etapie negocjacji rozdziału 
23 (sądownictwo i prawa podstawowe) i 
rozdziału 24 (sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; przypomina, że
otwarcie tych rozdziałów musi być 
uzależnione od wcześniejszego spełnienia 
pewnej liczby kryteriów otwarcia jasno 
określonych przez Radę Europejską;
apeluje zatem do Rady, by ponowiła 
wysiłki na rzecz określenia kryteriów
otwarcia rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję 
do jak największej współpracy w tym 
zakresie;

Or. fr

Poprawka 186
Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji dotyczącego ram 
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otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

negocjacyjnych dla nowych państw 
kandydujących, polegającego na otwarciu 
na wczesnym etapie negocjacji rozdziału 
23 (sądownictwo i prawa podstawowe) i 
rozdziału 24 (sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa rząd Turcji do 
jak największej współpracy w tym zakresie
oraz do przestrzegania wszystkich 
podjętych przezeń zobowiązań prawnych 
wynikających ze wspólnotowego dorobku 
prawnego i ram negocjacyjnych, a także 
do pełnego i pozbawionego dyskryminacji
poszanowania suwerennych praw państw 
członkowskich UE, a w szczególności 
praw podstawowych i systemów 
sądowniczych;

Or. en

Poprawka 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji, obowiązującego w 
przypadku nowych krajów 
przystępujących, jednak nie mającego 
zastosowania do Turcji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
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reform; apeluje zatem do Rady, by
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

wskaźników dla otwarcia tych rozdziałów 
pomogłoby stworzyć konkretny plan 
działania i przyspieszyłoby proces reform;
apeluje do Rady, by podjęła podobne
wysiłki na rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 
24 w przypadku Turcji, która od dawna 
jest krajem kandydującym, tak długo jak 
w pełni współpracuje w tym celu, 
spełniając warunek wstępny polegający 
na wdrożeniu protokołu dodatkowego i 
uznaniu Republiki Cypryjskiej;

Or. en

Poprawka 188
Salvador Sedó i Alabart
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

13. potwierdza swoje wsparcie dla
otwarcia rozdziału 23 (sądownictwo i 
prawa podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo); podkreśla, że osiągnięcie 
poziomu oficjalnych wskaźników dla 
otwarcia z Turcją tych rozdziałów 
pomogłoby stworzyć konkretny plan 
działania i przyspieszyłoby proces reform;
apeluje zatem do Rady, by ponowiła 
wysiłki na rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 
24; wzywa Turcję do jak największej 
współpracy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford
Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na 
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do wszystkich 
państw członkowskich, w tym również do 
Cypru, by ponowiły wysiłki na rzecz 
otwarcia rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję 
do jak największej współpracy w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 190
Emine Bozkurt
Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potwierdza swoje wsparcie dla nowego 
podejścia Komisji, polegającego na
otwarciu na wczesnym etapie negocjacji 
rozdziału 23 (sądownictwo i prawa 
podstawowe) i rozdziału 24
(sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięciu ich wraz z 
końcem negocjacji; podkreśla, że 
osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
największej współpracy w tym zakresie;

13. potwierdza znaczenie otwarcia na 
wczesnym etapie negocjacji rozdziału 23
(sądownictwo i prawa podstawowe) i 
rozdziału 24 (sprawiedliwość, wolność i 
bezpieczeństwo) i zamknięcia ich wraz z 
końcem negocjacji, co byłoby również 
zgodne z nowym podejściem Komisji, 
które ma obowiązywać w przypadku 
nowych krajów kandydujących; podkreśla, 
że osiągnięcie poziomu oficjalnych 
wskaźników dla otwarcia z Turcją tych 
rozdziałów pomogłoby stworzyć konkretny 
plan działania i przyspieszyłoby proces 
reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24; wzywa Turcję do jak 
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największej współpracy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 191
Laurence J.A.J. Stassen
Projekt rezolucji
Ustęp 13 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

domaga się definitywnego zakończenia 
negocjacji akcesyjnych prowadzonych 
przez UE i Turcję;

Or. nl

Poprawka 192
Charles Tannock
Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wyraża zaniepokojenie reakcją rządu 
na skandal wokół banku Halkbank, po 
którym aresztowano członków rodziny 
trzech ważnych członków rządu; zwraca 
uwagę na odwołanie i przeniesienie 
350 policjantów uczestniczących w 
początkowym etapie dochodzenia; wzywa 
rząd do pełnego poszanowania rzetelnego 
procesu sądowego;

Or. en

Poprawka 193
Eleni Theocharous
Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla obawy związane ze 
skandalami korupcyjnymi oraz 
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dyskusyjną rolą, jaką odgrywa wymiar 
sprawiedliwości w tureckim systemie, oraz 
wzywa Turcję, aby podjęła prawne i 
polityczne środki w celu zapewnienia 
przejrzystości i zwiększenia niezależności 
systemu sądowniczego, zanim Rada 
Europejska podejmie jakąkolwiek decyzję 
o otwarciu rozdziałów 23 i 24;

Or. en

Poprawka 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla znaczenie prowadzenia 
dochodzeń i orzekania w przypadku 
skandali korupcyjnych oraz położenia 
kresu niepokojom politycznym i 
społecznym, tak aby Turcja usprawniła i 
kontynuowała proces reform, który da 
impuls negocjacjom z UE;

Or. en

Poprawka 195
Sari Essayah
Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania procesu reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania poprzez umożliwienie 
wspólnotom wyznaniowym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania wysiłków na rzecz 
zwrócenia własności innych 
mniejszościowych wspólnot 
wyznaniowych i ochrony praw własności, 
a zwłaszcza znaczenie kontynuowania
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wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, dostosowanie 
się do odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
komisji weneckiej oraz likwidację 
wszelkich form dyskryminacji lub barier na 
tle religijnym; zauważa, że postępy w 
zwiększaniu praw mniejszości alewickiej 
są wyjątkowo powolne; podkreśla 
znaczenie usunięcia wszystkich przeszkód 
uniemożliwiających szybkie ponowne 
otwarcie seminarium na wyspie Halki;

procesu reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru,
takich jak to, że patriarchą 
Konstantynopola musi być obywatel 
turecki, dostosowanie się do odnośnych 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i zaleceń komisji weneckiej 
oraz likwidację wszelkich form 
dyskryminacji lub barier na tle religijnym;
zauważa, że postępy w zwiększaniu praw 
mniejszości alewickiej są wyjątkowo 
powolne; podkreśla znaczenie usunięcia 
wszystkich przeszkód uniemożliwiających 
szybkie ponowne otwarcie seminarium na 
wyspie Halki;

Or. fi

Poprawka 196
Geoffrey Van Orden
Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania procesu reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania poprzez umożliwienie 
wspólnotom wyznaniowym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 
wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, dostosowanie 
się do odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
komisji weneckiej oraz likwidację
wszelkich form dyskryminacji lub barier na 
tle religijnym; zauważa, że postępy w 

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania procesu reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania poprzez umożliwienie 
wspólnotom wyznaniowym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 
wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, dostosowanie 
się do odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
komisji weneckiej oraz likwidację
niewłaściwej dyskryminacji lub barier na 
tle religijnym; zauważa, że postępy w 
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zwiększaniu praw mniejszości alewickiej 
są wyjątkowo powolne; podkreśla 
znaczenie usunięcia wszystkich przeszkód 
uniemożliwiających szybkie ponowne 
otwarcie seminarium na wyspie Halki;

zwiększaniu praw mniejszości alewickiej 
są wyjątkowo powolne; podkreśla 
znaczenie usunięcia wszystkich przeszkód 
uniemożliwiających szybkie ponowne 
otwarcie seminarium na wyspie Halki;

Or. en

Poprawka 197
Hélène Flautre, Franziska Keller
Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania procesu reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania poprzez umożliwienie 
wspólnotom wyznaniowym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 
wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, dostosowanie 
się do odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
komisji weneckiej oraz likwidację 
wszelkich form dyskryminacji lub barier na 
tle religijnym; zauważa, że postępy w 
zwiększaniu praw mniejszości alewickiej 
są wyjątkowo powolne; podkreśla 
znaczenie usunięcia wszystkich przeszkód 
uniemożliwiających szybkie ponowne 
otwarcie seminarium na wyspie Halki;

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania procesu reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania poprzez umożliwienie 
wspólnotom wyznaniowym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 
wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, dostosowanie 
się do odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
komisji weneckiej oraz likwidację 
wszelkich form dyskryminacji lub barier na 
tle religijnym; zauważa, że postępy w 
zwiększaniu praw mniejszości alewickiej 
są wyjątkowo powolne; zwraca się do 
rządu, aby rozważył wniosek stowarzyszeń 
alewickich o uznanie cemevi jako miejsc 
kultu; podkreśla znaczenie usunięcia 
wszystkich przeszkód uniemożliwiających 
szybkie ponowne otwarcie seminarium na 
wyspie Halki;

Or. fr

Poprawka 198
Marietta Giannakou
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania procesu reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania poprzez umożliwienie 
wspólnotom wyznaniowym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 
wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, dostosowanie 
się do odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
komisji weneckiej oraz likwidację 
wszelkich form dyskryminacji lub barier na 
tle religijnym; zauważa, że postępy w 
zwiększaniu praw mniejszości alewickiej 
są wyjątkowo powolne; podkreśla 
znaczenie usunięcia wszystkich przeszkód 
uniemożliwiających szybkie ponowne
otwarcie seminarium na wyspie Halki;

14. wyraża uznanie dla decyzji 
Zgromadzenia Fundacji dotyczącej 
zwrócenia gruntów monastyru św. Gabriela 
społeczności syriackiej w Turcji, zgodnie z 
obietnicą złożoną przez rząd w pakiecie na 
rzecz demokratyzacji; podkreśla znaczenie 
kontynuowania procesu reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania poprzez umożliwienie 
wspólnotom wyznaniowym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 
wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, dostosowanie 
się do odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
komisji weneckiej oraz likwidację 
wszelkich form dyskryminacji lub barier na 
tle religijnym; zauważa, że postępy w 
zwiększaniu praw mniejszości alewickiej 
są wyjątkowo powolne; podkreśla 
znaczenie usunięcia wszystkich przeszkód 
uniemożliwiających szybkie ponowne 
otwarcie seminarium na wyspie Halki oraz 
publiczne stosowanie eklezjastycznego 
tytułu patriarchy ekumenicznego;

Or. en

Poprawka 199
Antigoni Papadopoulou
Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
integracyjnego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot religijnych i mniejszości; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne 
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w szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm etniczny i religijny oraz 
pluralizm przekonań tureckiego 
społeczeństwa, eliminować dyskryminację 
i uprzedzenia oraz promować całkowitą 
akceptację wszystkich wspólnot 
religijnych i mniejszości, a 
także podkreśla zapotrzebowanie na 
bezstronne materiały edukacyjne;

Or. en

Poprawka 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. ubolewa z powodu oświadczeń 
urzędników tureckich oraz kroków 
podejmowanych z myślą o przekształceniu 
kościoła św. Zofii na meczet, zwłaszcza z 
uwagi na fakt, że wpisano go na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO oraz 
stanowi on symbol kultury religijnej;
podkreśla, że takie akty są przejawem 
wrogości wobec wartości chrześcijańskich 
oraz praw mniejszości religijnych w 
Turcji;

Or. el


