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Poprawka 201
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla swoje poważne 
zaniepokojenie oświadczeniami członków 
rządu Turcji, w których wzywają oni do 
przekształcenia bizantyjskiego kościoła 
św. Zofii będącego obecnie muzeum w 
islamskie miejsce modlitwy; zauważa, że 
kościół ten wpisano na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, które znajduje się 
pod ochroną;

Or. el

Poprawka 202
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zaniepokojony stosowaniem 
w rejestrze ludności „ kodów 
pochodzenia” w odniesieniu do obywateli 
niemuzułmańskich, ponieważ może to 
prowadzić do praktyk dyskryminacyjnych;
wzywa rząd Turcji do przyjęcia nowego 
podejścia do mniejszości religijnych, 
odpowiadającego bardziej normom 
uznawanym na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
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Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla problem kobiet 
niemających równego dostępu do 
edukacji, rynku pracy i polityki; podkreśla 
konieczność dalszych prac, aby przepisy 
dotyczące równości płci stały się 
rzeczywistością polityczną, społeczną 
i gospodarczą; zachęca rząd turecki do 
dopilnowania tego i do aktywnego 
promowania zmian w stereotypach i w 
postrzeganiu ról płciowych we wszystkich 
dziedzinach; podkreśla znaczenie 
uwzględniania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn w procesie legislacyjnym i we 
wdrażaniu przepisów;

Or. en

Poprawka 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
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małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;

małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; podkreśla, że ważne jest, by 
zapewnić kobietom i dziewczętom, które 
padły ofiarą przemocy, konkretne 
alternatywne rozwiązania i szanse na 
usamodzielnienie się; podkreśla również 
znaczenie zwalczania ubóstwa wśród 
kobiet oraz zwiększenia włączenia 
społecznego kobiet; z zadowoleniem 
przyjmuje starania rządu na rzecz 
upowszechnienia edukacji wśród 
dziewcząt, dzięki czemu niemal całkowicie 
usunięto różnice ze względu na płeć 
w edukacji podstawowej, i wzywa rząd do 
przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych 
środków w celu zmniejszenia tych różnic 
również w edukacji ponadpodstawowej;
ponownie wyraża zaniepokojenie niskim 
poziomem uczestnictwa kobiet w 
aktywności zawodowej, w polityce oraz na 
wyższych szczeblach administracji i 
zachęca rząd do priorytetowego 
potraktowania równości płci przy 
realizowaniu reform, dzięki przyjęciu
odpowiednich środków promujących 
aktywniejszy udział kobiet w życiu 
gospodarczym i politycznym Turcji;
apeluje do partii politycznych o podjęcie 
konkretnych działań, aby dalej promować 
aktywne zaangażowanie kobiet i udział 
w polityce;

Or. en

Poprawka 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
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obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;

obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane małżeństwa dzieci, będące 
praktyką, którą należy wykorzenić; apeluje 
o dalsze działania na rzecz położenia 
kresu tak zwanym zabójstwom 
honorowym; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;

Or. en

Poprawka 206
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 

15. ubolewa nad eskalacją przemocy 
wobec kobiet w Turcji w ostatnich latach;
wyraża poparcie dla projektu stworzenia 
bazy danych dotyczącej przemocy wobec 
kobiet, przygotowywanej obecnie przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej; wzywa do uzupełnienia 
istniejącego prawodawstwa z zakresu 
tworzenia schronisk dla kobiet będących 
ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
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wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;

starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;

Or. en

Poprawka 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;
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życiu gospodarczym i politycznym Turcji; wyraża aprobatę dla pracy minister 
rodziny i polityki społecznej Fatmy Şahin 
w związku z ambitnymi reformami, jakie 
zainicjowała w tych dziedzinach;

Or. fr

Poprawka 208
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;
wzywa do zintensyfikowania wysiłków na 
rzecz promowania kształcenia i szkolenia 
zawodowego młodych dziewcząt i kobiet, 
aby zwiększyć ich szanse na równoprawny 
udział w procesach społecznych, 
gospodarczych i politycznych w Turcji;

Or. bg
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Poprawka 209
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;

15. wyraża poparcie dla projektu 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, przygotowywanej 
obecnie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej; wzywa do 
uzupełnienia istniejącego prawodawstwa z 
zakresu tworzenia schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy domowej 
odpowiednimi mechanizmami dalszego 
monitorowania, w przypadkach gdy gminy 
nie stworzą takich schronisk; popiera 
starania Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące podniesienia kar za 
wymuszane we wczesnym wieku 
małżeństwa, będące praktyką, którą należy 
wykorzenić; ponownie wyraża 
zaniepokojenie niskim poziomem 
uczestnictwa kobiet w aktywności 
zawodowej, w polityce oraz na wyższych 
szczeblach administracji i zachęca rząd do 
przyjęcia odpowiednich środków 
promujących aktywniejszy udział kobiet w 
życiu gospodarczym i politycznym Turcji;
jest szczególnie zaniepokojony bardzo 
niskim poziomem uczestnictwa kobiet w 
lokalnym życiu politycznym i wzywa 
wszystkie partie polityczne, aby wysunęły 
więcej kobiecych kandydatur w wyborach 
lokalnych w 2014 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje przyjęte w 10. planie rozwoju 
(2014–2018) podejście uwzględniające 
kwestię równości płci;

Or. en
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Poprawka 210
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, jak ważne jest, by Turcja 
pozostała zaangażowana na rzecz praw 
kobiet i równości płci; a także podkreśla, 
że zaangażowanie to powinno się opierać 
na uznaniu i uszanowaniu kobiet jako 
jednostek, a nie tylko jako członków 
rodziny;

Or. en

Poprawka 211
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca rząd do opracowania spójnej 
i skonsolidowanej krajowej polityki 
edukacyjnej we współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami; w związku z 
powyższym podkreśla, że należy zapewnić 
swobodę przedsiębiorczości, w ramach 
której z procesu decyzyjnego nie wyklucza 
się żadnego rozmówcy z systemu 
edukacyjnego, w tym jednostek 
prywatnych;

Or. en

Poprawka 212
Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Turcję do skoncentrowania 
się w szczególności na poprawie i 
modernizacji systemu edukacji na 
wszystkich jego szczeblach, a to poprzez 
zwiększenie wydatków na oświatę i 
badania naukowe; w szczególności 
podkreśla potrzebę obiektywnego 
nauczania historii, aby nie podsycać 
nacjonalistycznego ferworu, lecz 
uświadamiać uczniom i studentom 
korzyści płynące ze współpracy i 
współistnienia różnych narodów, 
narodowości i wyznań w szeroko pojętym 
wymiarze regionalnym; 

Or. el

Poprawka 213
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa;
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Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

Or. nl

Poprawka 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 215
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

16. zdecydowanie popiera rządowe 
inicjatywy dotyczące położenia kresu 
działaniom organizacji terrorystycznej
PKK; zachęca rząd do poczynienia 
dalszych postępów w zakresie promowania
społecznych, kulturowych i gospodarczych
interesów ludności pochodzenia 
kurdyjskiego na podstawie odpowiednich 
konsultacji ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami; wzywa 
opozycję do aktywnego wsparcia 
negocjacji i reform jako ważnego kroku, 
korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji
i Komisję Europejską do nawiązania
ścisłej współpracy, aby ocenić, które 
programy na mocy IPA mogą zostać 
wykorzystane do promowania trwałego 
rozwoju na Południowym Wschodzie w 
ramach negocjowania rozdziału 22;

Or. en

Poprawka 216
Metin Kazak

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę mającą na celu położenie kresu 
zbrojnym atakom terrorystycznym 
i działaniom organizacji terrorystycznej
PKK; zachęca rząd do opracowania reform 
nakierowanych na promowanie praw 
społecznych, kulturowych i gospodarczych 
wspólnoty kurdyjskiej na podstawie 
odpowiednich konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
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kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji
i Komisję Europejską do nawiązania
ścisłej współpracy, aby ocenić, które 
programy na mocy IPA mogą zostać 
wykorzystane do promowania trwałego 
rozwoju na Południowym Wschodzie w 
ramach negocjowania rozdziału 22;

Or. en

Poprawka 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania
problemu kurdyjskiego w oparciu o
negocjacje z PKK; zachęca rząd do
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

16. popiera rządową inicjatywę dotyczącą 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej w oparciu 
o negocjacje z PKK; wzywa rząd do
wdrożenia niezbędnych reform 
nakierowanych na promowanie praw
społecznych, kulturowych i gospodarczych 
wspólnoty kurdyjskiej na podstawie 
odpowiednich konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 218
Willy Meyer
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją oraz do ułatwienia faktycznego 
otwarcia w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym, w którym w pełni uznani 
zostaną wszyscy obywatele i ich prawa;
wzywa wszystkie partie polityczne do 
aktywnego wsparcia negocjacji i reform 
jako ważnego kroku, korzystnego dla 
całego tureckiego społeczeństwa; wyraża 
zaniepokojenie dużą liczbą procesów 
wszczętych przeciwko pisarzom i 
dziennikarzom poruszającym kwestię 
kurdyjską, a także aresztowaniem wielu 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, działaczy 
związkowych, prawników, demonstrantów 
oraz obrońców praw człowieka w związku 
z procesem KCK; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

Or. en

Poprawka 219
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz
partiami opozycyjnymi; z zadowoleniem 
przyjmuje otwartą postawę rządu i 
obietnicę zezwolenia na nauczanie w 
języku ojczystym w szkołach prywatnych;
jest jednak zdania, że nauczanie w języku 
ojczystym wchodzi w zakres publicznych 
usług edukacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje obietnicę zezwolenia na zmianę 
nazw miejscowości i prowincji oraz
wzywa do ścisłego zaangażowania 
ludności w podejmowanie decyzji 
o zmianie nazwy; wzywa poszczególne 
partie opozycyjne do aktywnego wsparcia 
negocjacji i reform jako ważnego kroku, 
korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

Or. fr

Poprawka 220
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych, by stworzyły odpowiednią 
platformę polityczną, prowadziły 
konstruktywną debatę na temat kwestii 
kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne otwarcie w 
kwestii żądań dotyczących podstawowych 
praw, w ramach których wszyscy 
obywatele zostaną w pełni uznani; wzywa 
władze Turcji do ścisłej współpracy z 
Komisją Europejską, aby ocenić, które 
programy na mocy IPA mogą zostać 
wykorzystane do promowania trwałego 
rozwoju na Południowym Wschodzie w 
ramach negocjowania rozdziału 22;

Or. en

Poprawka 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK i innymi kurdyjskimi 
przedstawicielami; zachęca rząd do 
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promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
rozdziału 22;

Or. en

Poprawka 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania reform nakierowanych na 
promowanie praw społecznych, 
kulturowych i gospodarczych wspólnoty 
kurdyjskiej na podstawie odpowiednich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 

16. zdecydowanie popiera rządową 
inicjatywę dotyczącą rozwiązania 
problemu kurdyjskiego w oparciu o 
negocjacje z PKK; zachęca rząd do 
opracowania rzeczywistych reform 
nakierowanych na promowanie praw 
społecznych, kulturowych i gospodarczych 
wspólnoty kurdyjskiej na podstawie 
odpowiednich konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
opozycją; wzywa opozycję do aktywnego 
wsparcia negocjacji i reform jako ważnego 
kroku, korzystnego dla całego tureckiego 
społeczeństwa; wzywa władze Turcji do 
ścisłej współpracy z Komisją Europejską, 
aby ocenić, które programy na mocy IPA 
mogą zostać wykorzystane do promowania 
trwałego rozwoju na Południowym 
Wschodzie w ramach negocjowania 
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rozdziału 22; rozdziału 22;

Or. it

Poprawka 223
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje 
spodziewane szybkie wdrożenie 
postanowień zawartych w deklaracji woli 
rządu tureckiego o ponownym otwarciu 
szkoły dla greckiej mniejszości na wyspie 
Gökçeada (Imroz), co byłoby ważnym 
krokiem dla zachowania dwukulturowego 
charakteru tureckich wysp Gökçeada 
(Imroz) i Bozca (Tenedos) zgodnie 
z rezolucją Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy nr 1625; 
zauważa jednak, że należy poczynić dalsze 
kroki, aby rozwiązać problemy, z którymi 
zmagają się członkowie greckiej 
mniejszości w odniesieniu do swoich praw 
własności;

Or. el

Poprawka 224
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje ponowne 
otwarcie szkoły dla greckiej mniejszości 
na wyspie Gökçeada (Imroz), które jest 
ważnym krokiem w kierunku zachowania 
dwukulturowego charakteru wysp 



PE526.339v01-00 20/85 AM\1015246PL.doc

PL

Gökçeada (Imroz) i Bozcaada (Tenedos) 
zgodnie z rezolucją nr 1625 Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy z 2008 r.;
w tym względzie, biorąc pod uwagę 
malejącą liczbę członków mniejszości, 
wzywa władze Turcji do zachęcania 
i wspierania rodzin należących do 
mniejszości, które przebywają na 
emigracji i chcą powrócić na wyspę;
zauważa również, że należy poczynić 
dalsze kroki, aby rozwiązać problemy, 
z którymi zmagają się członkowie greckiej 
mniejszości, zwłaszcza w odniesieniu do 
ich praw własności;

Or. en

Poprawka 225
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. zauważa, że wciąż zgłaszane są 
problemy napotykane przez obywateli UE 
w związku z dziedziczeniem i 
rejestrowaniem majątku; apeluje do 
Turcji o położenie kresu polityce i 
praktykom dyskryminacji w tym względzie 
oraz o dostosowanie jej ustawodawstwa i 
praktyki do EKPC i orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

Or. en

Poprawka 226
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16c. wyraża ubolewanie z powodu 
przekształcenia muzeum Hagia Sophia w 
Trabzonie i muzeum Hagia Sophia 
w Izniku w meczety, a także z powodu 
oświadczeń polityków tureckich w sprawie 
planowanych podobnych decyzji 
dotyczących innych renomowanych 
zabytków chrześcijańskich o znaczeniu 
historycznym, symbolicznym 
i kulturowym;

Or. en

Poprawka 227
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych,
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie grup interesów
społecznych i gospodarczych jest ważne
dla rozwoju zamożnego społeczeństwa;
podkreśla znaczenie dalszych postępów w 
dziedzinie polityki społecznej i 
zatrudnienia, w szczególności w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
faktyczne funkcjonowanie związków 
zawodowych zgodnie z interesami 
gospodarki i szerszego społeczeństwa, 
zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 228
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju
demokratycznego społeczeństwa i może 
podnieść jego dobrobyt; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających działalność 
wolnych związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

Or. de

Poprawka 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
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nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych; odnotowuje 
stopniowe wdrażanie ustaw 6289 i 6356 
dotyczących prawa związkowego 
w sektorze prywatnym i publicznym, ale 
wyraża zaniepokojenie pozostałymi 
przeszkodami w odpowiednim 
funkcjonowaniu związków zawodowych;
wyraża szczególne zaniepokojenie w 
związku z brakiem ochrony przed 
dyskryminacją względem działaczy 
związkowych w przedsiębiorstwach 
zatrudniających mniej niż 30
pracowników; apeluje o stosowanie ustaw 
o związkach zawodowych w zgodności z 
normami międzynarodowymi MOP, które 
Turcja ratyfikowała;

Or. fr

Poprawka 230
Salvador Sedó i Alabart

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie otwarcia rozdziału 19 
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dotyczącego polityki społecznej i 
zatrudnienia, aby poczynić szybkie postępy 
w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 231
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie otwarcia rozdziału 19 
dotyczącego polityki społecznej i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że dialog społeczny i 17. jest zdania, że dialog społeczny i 
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zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie otwarcia rozdziału 19 
dotyczącego polityki społecznej i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych;

17. jest zdania, że dialog społeczny i 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
zamożnego społeczeństwa; podkreśla 
znaczenie dalszych postępów w dziedzinie 
polityki społecznej i zatrudnienia, w 
szczególności w celu usunięcia wszelkich 
przeszkód utrudniających faktyczne 
funkcjonowanie związków zawodowych, 
opracowania krajowej strategii 
zatrudnienia, zajęcia się problemem pracy 
nierejestrowanej, poszerzenia zakresu 
mechanizmów ochrony społecznej oraz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet i 
osób niepełnosprawnych; w związku z tym 
wzywa Turcję, aby zgodziła się na 
otwarcie rozdziału 19;
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Or. en

Poprawka 234
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że wciąż zgłaszane są 
problemy napotykane przez obywateli UE 
w związku z dziedziczeniem i 
rejestrowaniem majątku, i apeluje do 
Turcji o położenie kresu polityce i 
praktykom dyskryminacji w tym względzie 
oraz o dostosowanie jej ustawodawstwa i 
praktyki do EKPC;

Or. en

Poprawka 235
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wyraża poważne zaniepokojenie 
możliwym kierunkiem reform w Turcji 
oraz ich założeniami w odniesieniu do 
podstawowych wolności i kwestii
kurdyjskiej w kontekście długiego okresu 
intensywnej konfrontacji w Turcji, który 
prawdopodobnie nastąpi w wyniku 
niedawnego kryzysu wywołanego 
skandalem korupcyjnym, który wstrząsnął 
opinią publiczną w Turcji i na arenie 
międzynarodowej, a także w kontekście 
zakorzenionego już podziału 
społeczeństwa islamskiego i zbliżających 
się wyborów; 
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Or. el

Poprawka 236
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. odnotowuje obawy tureckiej opinii 
publicznej dotyczące niezdolności 
Trybunału Obrachunkowego do 
skontrolowania wielu instytucji 
państwowych z powodu braku 
koniecznego egzekwowania prawa;

Or. en

Poprawka 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa ograniczone postępy w 
obszarze pracy i praw związków 
zawodowych; ubolewa nad tym, że 
przepisy dotyczące praw związków 
zawodowych wciąż nie są zgodne z 
normami UE i MOP, oraz nad licznymi 
ograniczeniami działań zbiorowych 
podejmowanych przez związki zawodowe;
apeluje do Turcji o kontynuowanie prac 
nad nowymi przepisami w tym obszarze, 
aby zapewnić jego zgodność z dorobkiem 
UE i konwencjami MOP;

Or. en
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Poprawka 238
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Turcję do dostosowania ram 
legislacyjnych w obszarze przepływów 
kapitału i płatności do dorobku UE, w tym 
przez stopniową liberalizację nabywania 
nieruchomości przez obywateli UE, oraz 
do położenia kresu dyskryminacji 
względem nich;

Or. en

Poprawka 239
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Podtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Budowanie stosunków dobrosąsiedzkich Niedotrzymana obietnica Turcji nr 3: 
budowanie stosunków dobrosąsiedzkich

Or. nl

Poprawka 240
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. docenia stałe wysiłki Turcji i Grecji 
podejmowane w celu poprawy stosunków 
dwustronnych, w tym za pomocą spotkań 
dwustronnych; wyraża jednak ubolewanie, 
że deklaracja casus belli, wydana przez 

18. docenia stałe wysiłki Turcji i Grecji 
podejmowane w celu poprawy stosunków 
dwustronnych, w tym za pomocą spotkań 
dwustronnych; wyraża jednak ubolewanie, 
że deklaracja casus belli, wydana przez 
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Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
wobec Grecji, nie została wycofana;

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
wobec Grecji, nie została wycofana;
nalega, aby turecki rząd przestał 
regularnie naruszać grecką przestrzeń 
powietrzną i wody terytorialne oraz 
przerwał przeloty tureckich samolotów 
wojskowych nad greckimi wyspami;
apeluje do rządu tureckiego o 
przestrzeganie prawa międzynarodowego i 
powstrzymanie się od działań takich jak 
badania oddalone od brzegu na obszarach 
należących do szelfu kontynentalnego czy 
innych morskich stref państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 241
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. docenia stałe wysiłki Turcji i Grecji 
podejmowane w celu poprawy stosunków 
dwustronnych, w tym za pomocą spotkań 
dwustronnych; wyraża jednak ubolewanie, 
że deklaracja casus belli, wydana przez 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
wobec Grecji, nie została wycofana;

18. docenia stałe wysiłki Turcji i Grecji 
podejmowane w celu poprawy stosunków 
dwustronnych, w tym za pomocą spotkań 
dwustronnych; wyraża jednak ubolewanie, 
że deklaracja casus belli, wydana przez 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
wobec Grecji, nie została wycofana oraz że 
wciąż dochodzi do naruszania greckiej 
przestrzeni powietrznej i wód 
terytorialnych;

Or. el

Poprawka 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. docenia stałe wysiłki Turcji i Grecji 
podejmowane w celu poprawy stosunków 
dwustronnych, w tym za pomocą spotkań 
dwustronnych; wyraża jednak ubolewanie, 
że deklaracja casus belli, wydana przez 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
wobec Grecji, nie została wycofana;

18. docenia stałe wysiłki Turcji i Grecji 
podejmowane w celu poprawy stosunków 
dwustronnych, w tym za pomocą spotkań 
dwustronnych; uważa za niedopuszczalne, 
że deklaracja casus belli, wydana przez 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
wobec Grecji, nie została wycofana;

Or. de

Poprawka 243
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. z zadowoleniem przyjmuje coraz 
bardziej przyjacielskie powiązania między 
Turcją a rządem Regionu Kurdystanu w 
Iraku, zwłaszcza w odniesieniu do ich 
współpracy przy dostawach energii 
i budowie dodatkowych ropociągów;
wyraża zadowolenie z faktu, że wesprze to 
rozwój gospodarczy autonomicznego 
Regionu Kurdystanu w Iraku; podkreśla 
pozytywną symbolikę, jaką te powiązania 
mogą stanowić dla uspokojenia 
wewnętrznych napięć w Turcji;

Or. en

Poprawka 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje do rządu Turcji o 
powstrzymanie się od wszelkich działań, 
takich jak badania oddalone od brzegu na 
obszarach należących do szelfu
kontynentalnego czy innych morskich 
stref państw członkowskich UE, które 
szkodzą stosunkom dobrosąsiedzkim i nie 
są zgodne z prawem międzynarodowym 
i zasadą pokojowego rozwiązywania 
sporów;

Or. en

Poprawka 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. nalega, by unikać wszelkich gróźb, 
źródeł napięć lub działań, które mogłyby 
zaszkodzić stosunkom dobrosąsiedzkim 
i pokojowemu rozstrzyganiu sporów;
kładzie nacisk na wszystkie suwerenne 
prawa państw członkowskich UE 
obejmujące między innymi zawieranie 
umów dwustronnych zgodnie z dorobkiem 
prawnym UE i prawem 
międzynarodowym, w tym Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

Or. en

Poprawka 246
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18а. z zadowoleniem przyjmuje 
wznowienie pracy przez wspólną komisję 
do spraw nierozstrzygniętych między 
Republiką Bułgarii a Republiką Turcji 
oraz wzywa do dalszych wysiłków w celu 
rozwiązania kwestii praw własności 
bułgarskich uchodźców z Tracji zgodnie z 
zaleceniami Parlamentu Europejskiego 
zawartymi w jego rezolucjach w sprawie 
sprawozdań z roku 20071 i 20102

poświęconych postępom Turcji na drodze 
do przystąpienia;

__________________
1Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
sprawozdania z postępów Turcji w 2007 r., 
Dz.U. C 279E z 19.11.2009 r.

1Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
sprawozdania z postępów Turcji w 2011 r., 
Dz.U. C 257E z 6.9.2009 r.

Or. bg

Poprawka 247
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 248
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej;

skreślony

Or. en

Poprawka 249
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej;

19. podkreśla, że UE, jej państwa 
członkowskie i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza (UNCLOS) i że stanowi 
ona część wspólnotowego dorobku 
prawnego; wzywa rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania
UNCLOS oraz przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej;

Or. en

Poprawka 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej;

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
która jest częścią dorobku wspólnotowego,
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej; wzywa Turcję do 
przestrzegania suwerennych praw państw 
członkowskich UE, obejmujących między 
innymi prawo do zawierania umów 
dwustronnych oraz do poszukiwania i 
eksploatacji ich zasobów naturalnych 
zgodnie z unijnym dorobkiem prawnym i 
prawem międzynarodowym, w tym 
Konwencją Narodów Zjednoczonych o
prawie morza; podkreśla także 
konieczność uszanowania suwerenności 
państw członkowskich w odniesieniu do 
ich mórz terytorialnych; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Turcja 
ciągle narusza suwerenność, integralność 
terytorialną i jurysdykcje Republiki 
Cypryjskiej w jej wyłącznej strefie 
ekonomicznej (w.s.e.), sprzeciwiając się w 
wydawanych oświadczeniach odwiertom 
wykonywanym przez Republikę Cypryjską 
oraz grożąc odwetem firmom 
uczestniczącym w cypryjskich 
poszukiwaniach;

Or. en

Poprawka 251
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
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podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej;

podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
która jest częścią dorobku wspólnotowego,
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej; wyraża poważne 
zaniepokojenie publicznymi groźbami 
Turcji pod adresem Republiki Cypryjskiej 
i wzywa Turcję do tego, by unikała 
stosowania jakichkolwiek gróźb i 
pretekstów do starć oraz powstrzymała się 
od naruszania suwerennych praw 
Republiki Cypryjskiej na jej wodach 
terytorialnych, w jej wyłącznej strefie 
ekonomicznej i przestrzeni powietrznej;

Or. en

Poprawka 252
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
oraz przypomina całkowitą legalność 
wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki 
Cypryjskiej;

19. wzywa rząd Turcji do bezzwłocznego 
podpisania i ratyfikowania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
która stanowi część dorobku prawnego 
Wspólnoty, oraz przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej;

Or. el

Poprawka 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Turcję do zaprzestania 
blokowania wszystkich prawnych starań 
i inicjatyw Republiki Cypryjskiej 
i zagranicznych przedsiębiorstw, które 
prowadzą odwierty w wyłącznej strefie 
ekonomicznej Republiki Cypryjskiej 
w poszukiwaniu gazu i ropy; wzywa 
Turcję do zaprzestania naruszania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
i międzynarodowego prawa morza, które 
stanowią niezbędną część negocjacji 
akcesyjnych z UE, i w związku z tym do 
przestrzegania przepisów oraz prawnego 
i politycznego charakteru właściwego 
państwu kandydującemu, które powinno 
w pełni respektować suwerenne prawa 
wszystkich państw członkowskich zgodnie 
z traktatami;

Or. en

Poprawka 254
Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. w interesie stosunków 
dobrosąsiedzkich oraz z uwagi na kryzys 
gospodarczy w Grecji podkreśla potrzebę 
zapoczątkowania przez Turcję wzajemnej 
redukcji kosztownego sprzętu 
wojskowego, aby osiągnięte w ten sposób 
oszczędności można było przeznaczyć na 
działania socjalne mające na celu 
przeciwdziałanie ubóstwu, obniżenie 
bezrobocia i dodatkowe wsparcie dla grup 
społecznych znajdujących się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej;

Or. el
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Poprawka 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa rząd Turcji do powstrzymania 
się od wszelkich gróźb czy działań 
przeciwko suwerennym prawom i 
jurysdykcjom Republiki Cypryjskiej na jej 
wodach terytorialnych i w wyłącznej 
strefie ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu 
w Famaguście pod nadzorem służb 
celnych UE, aby wspierać pozytywną 

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie oraz 
wydanie wspólnego oświadczenia 
wyjaśniającego zasady procesu 
negocjacyjnego pod egidą sekretarza 
generalnego ONZ i zgodnie z odnośnymi 
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ
oraz wartościami i zasadami, na których 
opiera się UE; apeluje do Turcji, by
natychmiast rozpoczęła wycofywanie 
swoich sił z Cypru i przekazała ONZ 
kontrolę nad zamkniętym dystryktem 
Famagusty zgodnie z rezolucją Rady 
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atmosferę sprzyjającą skutecznemu 
zakończeniu trwających negocjacji 
w sprawie zjednoczenia i umożliwić 
Turkom cypryjskim bezpośredni handel 
w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;
przyjmuje do wiadomości propozycje 
rządu cypryjskiego dotyczące powyższych 
kwestii;

Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
przyjmuje do wiadomości propozycje 
rządu cypryjskiego dotyczące powyższych 
kwestii; równocześnie wyraża ubolewanie 
w związku z odrzuceniem przez Turcję 
wniosku złożonego przez rząd Republiki 
Cypryjskiej w 2010 r. o m.in. otwarcie 
portu w Famaguście pod auspicjami Unii 
Europejskiej, co umożliwiłoby transakcje 
handlowe pomiędzy UE a Turkami 
cypryjskimi za pośrednictwem portu 
w Famaguście;

Or. en

Poprawka 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu 
w Famaguście pod nadzorem służb 
celnych UE, aby wspierać pozytywną 
atmosferę sprzyjającą skutecznemu 
zakończeniu trwających negocjacji 
w sprawie zjednoczenia i umożliwić 
Turkom cypryjskim bezpośredni handel 

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe
rozwiązanie z uwzględnieniem 
uzgodnionej przez ONZ dwustrefowości, 
dwóch wspólnot i równości politycznej dla 
obu społeczności; zwraca się do Turcji o
dalsze aktywne wspieranie negocjacji 
nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; wzywa Republikę 
Cypryjską, aby zezwoliła na przyjęcie 
rozporządzenia dotyczącego handlu 
bezpośredniego, które umożliwiłoby 
Turkom cypryjskim bezpośredni handel z 
UE w sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich, a także 
aby wspierała pozytywną atmosferę 
sprzyjającą skutecznemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
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w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;
przyjmuje do wiadomości propozycje 
rządu cypryjskiego dotyczące powyższych 
kwestii;

zjednoczenia;

Or. en

Poprawka 258
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad
zamkniętym dystryktem Famagusty
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu 
w Famaguście pod nadzorem służb 
celnych UE, aby wspierać pozytywną 
atmosferę sprzyjającą skutecznemu 
zakończeniu trwających negocjacji 
w sprawie zjednoczenia i umożliwić 
Turkom cypryjskim bezpośredni handel 
w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;
przyjmuje do wiadomości propozycje 
rządu cypryjskiego dotyczące powyższych 
kwestii;

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe
rozwiązanie z uwzględnieniem 
uzgodnionej przez ONZ dwustrefowości, 
dwóch wspólnot i równości politycznej dla 
obu społeczności; zwraca się do Turcji o
dalsze wspieranie negocjacji nastawionych 
na sprawiedliwe, kompleksowe i trwałe 
rozwiązanie, pod egidą sekretarza 
generalnego ONZ i zgodnie z odnośnymi 
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ;
wzywa wszystkie strony do zaangażowania 
się w negocjacje mające na celu 
ułatwienie swobodnego przepływu 
towarów, usług, kapitału i osób oraz 
rozwiązanie kwestii własności na Cyprze;
apeluje do Turcji, by rozpoczęła 
wycofywanie swoich sił z Cypru i 
przekazała ONZ kontrolę nad Warosią1

zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską, aby zezwoliła na przyjęcie 
rozporządzenia dotyczącego handlu 
bezpośredniego2, które umożliwiłoby 
Turkom cypryjskim bezpośredni handel z 
UE w sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich, a także 
aby wspierała pozytywną atmosferę 
sprzyjającą skutecznemu zakończeniu 
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trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia;

__________________
1 Wystąpił tu błąd rzeczowy – w rezolucji 
ONZ nr 550 apeluje się do Turcji 
o rozpoczęcie wycofywania sił z Warosi, 
która jest dzielnicą Famagusty.
Famagusta może też być w tym przypadku 
mylnie interpretowana jako cały dystrykt.
2 W 2004 r. KE zaproponowała umowę 
o wolnym handlu z Cyprem Północnym, 
jednak utknęła ona w martwym punkcie 
w Radzie (pomimo wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony).

Or. en

Poprawka 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe, demokratyczne i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie, zgodnie z protokołem nr 10 
i z wartościami i zasadami, na których 
opiera się UE; zwraca się do Turcji o 
aktywne wsparcie negocjacji nastawionych 
na sprawiedliwe, kompleksowe i trwałe 
rozwiązanie, pod egidą sekretarza 
generalnego ONZ i przy pozytywnym 
i stymulującym wsparciu UE, tak aby 
demokratyczne wartości i zasady były w 
pełni respektowane i chronione, a także
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła natychmiastowe
wycofywanie swoich sił z Cypru 
i przekazała kontrolę nad zamkniętą 
częścią miasta Famagusty jej prawowitym 
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i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

mieszkańcom i ONZ zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984), 
ułatwiając w ten sposób starania 
prowadzące do kompleksowego 
rozwiązania problemu; wzywa
jednocześnie Republikę Cypryjską do 
otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich, zgodny z prawem 
międzynarodowym i dorobkiem 
wspólnotowym oraz przy pełnym 
poszanowaniu praw suwerennych 
Republiki Cypryjskiej będącej państwem 
członkowskim UE, jak przewiduje 
protokół nr 10 i traktaty; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

Or. en

Poprawka 260
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o wszechstronne, trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie oraz zachęca przywódców obu 
społeczności do osiągnięcia konsensusu 
w sprawie oczekiwanych wspólnych 
oświadczeń; zwraca się do Turcji o 
aktywne wsparcie negocjacji nastawionych 
na sprawiedliwe, kompleksowe i trwałe 
rozwiązanie, pod egidą sekretarza 
generalnego ONZ i zgodnie z prawem 
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zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

międzynarodowym oraz odnośnymi 
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ;
apeluje do Turcji, by natychmiast
rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); przypomina o 
propozycji Republiki Cypryjskiej 
dotyczącej otwarcia równocześnie portu 
w Famaguście pod auspicjami UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić obu społecznościom handel 
w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;
przyjmuje do wiadomości propozycje 
rządu cypryjskiego dotyczące powyższych 
kwestii;

Or. en

Poprawka 261
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe
rozwiązanie uznające obawy i interesy obu 
społeczności; zwraca się do Turcji i Grecji
o aktywne wsparcie negocjacji 
nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; w ramach środków 
budowy zaufania apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i poczyniła postępy w zakresie 
przekazywania ONZ kontroli nad 
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Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984), a także wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE i do umożliwienia lotnisku Ercan 
funkcjonowania jako lotnisko 
międzynarodowe z kodami spisanymi 
i uznanymi przez IATA i ICAO, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia, a także 
do zezwolenia na przyjęcie rozporządzenia 
dotyczącego handlu bezpośredniego, aby
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące niektórych powyższych kwestii;

Or. en

Poprawka 262
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
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Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; z zadowoleniem
przyjmuje propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii; wyraża 
również aprobatę dla oznak współpracy z 
obu stron;

Or. en

Poprawka 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; popiera 
działania na rzecz wznowienia negocjacji 
nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
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który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

Or. fr

Poprawka 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła całkowite wycofywanie 
swoich sił z Cypru i przekazała ONZ 
kontrolę nad zamkniętym dystryktem 
Famagusty zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
wzywa Republikę Cypryjską do otwarcia 
portu w Famaguście pod nadzorem służb 
celnych UE, aby wspierać pozytywną 
atmosferę sprzyjającą skutecznemu 
zakończeniu trwających negocjacji 
w sprawie zjednoczenia i umożliwić 
Turkom cypryjskim bezpośredni handel 
w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;
przyjmuje do wiadomości propozycje 
rządu cypryjskiego dotyczące powyższych 
kwestii;

Or. de
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Poprawka 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji, 
by rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

20. ponownie wyraża swoje zdecydowane 
poparcie dla ponownego zjednoczenia 
Cypru w oparciu o trwałe i sprawiedliwe 
dla obu społeczności rozwiązanie; zwraca 
się do Turcji o aktywne wsparcie 
negocjacji nastawionych na sprawiedliwe, 
kompleksowe i trwałe rozwiązanie, pod 
egidą sekretarza generalnego ONZ i 
zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ oraz wartościami 
i zasadami, na których opiera się UE;
apeluje do Turcji, by natychmiast
rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); wzywa Republikę 
Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście 
pod nadzorem służb celnych UE, aby 
wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; przyjmuje do 
wiadomości propozycje rządu cypryjskiego 
dotyczące powyższych kwestii;

Or. en

Poprawka 266
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. przypomina, że w roku 1974 Turcja 
dokonała inwazji na Cypr i od tamtej pory 
okupuje północną część wyspy; zauważa, 
że Turcja nie uznaje Cypru, co oznacza, że 
kraj ten po części nie uznaje UE;

Or. nl

Poprawka 267
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. z zadowoleniem przyjmuje wspólne 
oświadczenie burmistrza Alexisa 
Galanosa i burmistrza Oktaya Kayalpa z 
dnia 10 grudnia 2013 r., w którym 
wyrazili oni zdecydowane poparcie dla 
zjednoczonej Famagusty;

Or. en

Poprawka 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Turcję do powstrzymania się 
od dalszego zasiedlania wyspy 
obywatelami Turcji, ponieważ proces ten 
wpływałby na dalsze zakłócenie 
równowagi demograficznej oraz 
ograniczałby lojalność mieszkańców 
wobec przyszłego wspólnego państwa 
opartego na wspólnej przeszłości;
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Or. en

Poprawka 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa turecki rząd do pełnego 
przestrzegania zobowiązań prawnych 
wynikających ze wspólnotowego dorobku 
prawnego, a zwłaszcza z deklaracji 
wydanej przez Wspólnotę Europejską i jej 
państwa członkowskie w dniu 21 września 
2005 r.;

Or. en

Poprawka 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do 
odgrodzonej strefy wojskowej w północnej 
części Cypru i zachęca Turcję do 
umożliwienia dostępu do odnośnych 
archiwów i stref wojskowych w celach 
ekshumacyjnych; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych;

21. odnotowuje decyzję Turcji dotyczącą 
przyznania Komitetowi ds. Osób 
Zaginionych dostępu do odgrodzonej strefy 
wojskowej w północnej części Cypru 
i wzywa Turcję do umożliwienia pełnego
dostępu do odnośnych archiwów i stref 
wojskowych w celach ekshumacyjnych
oraz do podjęcia wszelkich innych 
właściwych działań dotyczących kwestii 
humanitarnej w odniesieniu do 
zaginionych osób, zgodnie z ustaleniami 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych oraz 
apeluje do Turcji o wsparcie 
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przyspieszenia procedur;

Or. en

Poprawka 271
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do
odgrodzonej strefy wojskowej w północnej 
części Cypru i zachęca Turcję do
umożliwienia dostępu do odnośnych 
archiwów i stref wojskowych w celach 
ekshumacyjnych; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych;

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do stref 
wojskowych w północnej części Cypru, 
a ponadto zachęca Turcję do dalszego 
intensywnego wspierania prac Komitetu, 
na przykład umożliwiając mu dostęp do 
odnośnych archiwów i stref wojskowych w 
celach ekshumacyjnych; apeluje o 
zwrócenie szczególnej uwagi na pracę 
wykonaną przez Komitet ds. Osób 
Zaginionych;

Or. en

Poprawka 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do 
odgrodzonej strefy wojskowej w północnej 
części Cypru i zachęca Turcję do 
umożliwienia dostępu do odnośnych 
archiwów i stref wojskowych w celach 
ekshumacyjnych; apeluje o zwrócenie 

21. odnotowuje decyzję Turcji dotyczącą 
przyznania Komitetowi ds. Osób 
Zaginionych dostępu do odgrodzonej strefy 
wojskowej w północnej części Cypru i
wzywa Turcję do umożliwienia pełnego
dostępu do wszystkich odnośnych 
archiwów i stref wojskowych w celach 
ekshumacyjnych; apeluje o zwrócenie 
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szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych;

szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych i o 
uszanowanie jej;

Or. en

Poprawka 273
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do 
odgrodzonej strefy wojskowej w północnej
części Cypru i zachęca Turcję do 
umożliwienia dostępu do odnośnych 
archiwów i stref wojskowych w celach 
ekshumacyjnych; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych;

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do 
odgrodzonej strefy wojskowej w
okupowanej części Cypru i wzywa Turcję 
do umożliwienia pełnego dostępu do
wszystkich odnośnych archiwów i stref 
wojskowych w celach ekshumacyjnych;
apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na 
pracę wykonaną przez Komitet ds. Osób 
Zaginionych;

Or. en

Poprawka 274
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do 
odgrodzonej strefy wojskowej w północnej 
części Cypru i zachęca Turcję do 
umożliwienia dostępu do odnośnych 
archiwów i stref wojskowych w celach 
ekshumacyjnych; apeluje o zwrócenie 

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji dotyczącą przyznania Komitetowi 
ds. Osób Zaginionych dostępu do 
odgrodzonej strefy wojskowej w północnej 
części Cypru i zachęca obie strony do 
umożliwienia dostępu do odnośnych 
archiwów i stref wojskowych w celach 
ekshumacyjnych; apeluje o zwrócenie 
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szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych;

szczególnej uwagi na pracę wykonaną 
przez Komitet ds. Osób Zaginionych;

Or. en

Poprawka 275
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. ubolewa nad polityką osadniczą 
Turcji i wzywa Turcję do powstrzymania 
się od dalszego zasiedlania Cypru 
obywatelami Turcji, co stanowi 
naruszenie konwencji genewskiej i zasad 
prawa międzynarodowego oraz zakłóca 
równowagę demograficzną wyspy 
i utrudni rozwiązanie problemu 
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 276
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zwraca się do Turcji o zakończenie 
obecnego nielegalnego osiedlania i o 
powstrzymanie się od jakiegokolwiek 
przyszłego nielegalnego osiedlania 
obywateli tureckich na wyspie, ponieważ 
pogorszyłoby to jeszcze bardziej istniejące 
zniekształcenie demograficzne i osłabiłoby 
lojalność obywateli na wyspie; zwraca się 
do Turcji o zajęcie się tą kwestią, zgodnie 
z konwencją genewską i zasadami prawa 
międzynarodowego;
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Or. en

Poprawka 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Turcję do zajęcia się kwestią 
osiedlania się obywateli tureckich 
(osadników) na wyspie, zgodnie 
z konwencją genewską i zasadami prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Turcję do zagwarantowania, 
że prawa wszystkich osób przesiedlonych 
na Cyprze będą przestrzegane, w tym osób 
należących do mniejszości religijnych, 
którym powinno się umożliwić swobodne 
korzystanie z przysługujących im praw 
religijnych;

Or. en

Poprawka 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21c. nalega, by Turcja podjęła konkretne 
środki zmierzające do położenia kresu 
niszczeniu miejsc stanowiących część 
spuścizny kulturalnej i miejsc kultu 
religijnego w północnej części Cypru, a 
tym samym do ratowania cennego 
elementu europejskiej i światowej 
cywilizacji;

Or. en

Poprawka 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

skreślony

Or. de

Poprawka 281
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

skreślony

Or. en

Poprawka 282
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego, które samo 
w sobie umożliwiłoby zacieśnienie
współpracy NATO-UE, zwłaszcza w 
obszarze cywilnego zarządzania 
kryzysowego;

Or. en

Poprawka 283
Graham Watson
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

22. podkreśla znaczenie spójnego 
i kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji oraz wszystkich pozostałych stron, 
aby umożliwiły prowadzenie dialogu 
politycznego między UE i NATO, co 
obejmuje współpracę na linii UE-NATO
dotyczącą Cypru, i w związku z tym wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji i umożliwienia 
Turcji wypełniania jej zobowiązań wobec
Europejskiej Agencji Obrony;

Or. en

Poprawka 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony; wzywa Turcję do 
zbliżenia się do stanowiska Unii 
Europejskiej reprezentowanego w ramach 
wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa; apeluje do Rady do 
Spraw Zagranicznych i do wysokiej 
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przedstawiciel o częstsze konsultowanie 
się z Turcją;

Or. en

Poprawka 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony; pochwala wyrażany przez 
Republikę Cypryjską zamiar przystąpienia 
do programu NATO „Partnerstwo dla 
Pokoju”, który może stanowić przełom, i 
wzywa Turcję do przyjęcia równie 
konstruktywnej postawy;

Or. en

Poprawka 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 

22. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
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bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru, a jednocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do wycofania weta 
przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego; apeluje
również do Turcji, aby umożliwiła 
prowadzenie dialogu politycznego między 
UE i NATO poprzez wycofanie swojego 
weta w sprawie współpracy na linii UE-
NATO z udziałem Cypru, a jednocześnie 
wzywa Republikę Cypryjską do wycofania 
weta przeciw udziałowi Turcji w 
Europejskiej Agencji Obrony; pochwala 
wyrażany przez rząd Cypru zamiar 
przystąpienia do programu NATO 
„Partnerstwo dla Pokoju” i wzywa Turcję 
do przyjęcia równie konstruktywnej 
postawy;

Or. en

Poprawka 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. nalega, aby Turcja podjęła środki i 
położyła kres katastrofie ekologicznej, 
jaką na górze Pentadaktyl powoduje 
nieregulowane górnictwo odkrywkowe;

Or. en

Poprawka 288
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina Turcji, że wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
dotyczący czwartej międzypaństwowej 
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sprawy wniesionej przez Republikę 
Cypryjską przeciwko Turcji nie ogranicza 
się jedynie do kwestii osób zaginionych;

Or. en

Poprawka 289
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. dążąc do spełnienia zasad demokracji 
i zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 14 ust. 2 
TUE, apeluje o to, aby obie społeczności 
na Cyprze były reprezentowane w 
Parlamencie Europejskim, z 
zastrzeżeniem, że do czasu 
kompleksowego rozwiązania konfliktu 
Turcy cypryjscy będą reprezentowani 
przez obserwatorów, podobnie jak w 
procedurze stosowanej przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy, oraz że nie będzie to miało 
skutków budżetowych;

Or. en

Poprawka 290
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Turcji i Armenii o 
przystąpienie do normalizacji wzajemnych
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów w sprawie 
nawiązania stosunków dyplomatycznych, 
otwarcie granic i aktywną poprawę 
stosunków, ze szczególnym 

23. apeluje do Turcji o przystąpienie do 
normalizacji stosunków z Armenią poprzez 
bezwarunkową ratyfikację protokołów w 
sprawie nawiązania stosunków 
dyplomatycznych, otwarcie granic i 
aktywną poprawę stosunków, ze 
szczególnym uwzględnieniem współpracy 
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uwzględnieniem współpracy 
transgranicznej i integracji gospodarczej;

transgranicznej i uznania ludobójstwa 
Ormian;

Or. en

Poprawka 291
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23а. zważywszy na pewne nieprzemyślane 
irredentystyczne oświadczenia premiera 
Erdogana, wzywa władze Turcji do 
powstrzymania się od prowokacji 
słownych w odniesieniu do regionów w 
krajach sąsiadujących lub niektórych 
krajów na Bałkanach Zachodnich, gdyż 
takie wypowiedzi destabilizują stosunki 
dobrosąsiedzkie z państwami 
członkowskimi UE;

Or. bg

Poprawka 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa rząd turecki, by uznał za 
ludobójstwo rzeź Ormian, do której doszło 
w latach 1915–1916 i w której według 
badań naukowych życie straciło ponad 
1,5 mln ludzi;

Or. de
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Poprawka 293
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23а. wzywa Turcję do zintensyfikowania 
wysiłków na rzecz rozwijania stosunków 
dobrosąsiedzkich z pozostałymi krajami 
Bałkanów Zachodnich oraz do 
powstrzymania się od przyjmowania 
oficjalnych stanowisk sprzecznych z 
zasadą członkostwa w UE, stanowiących 
obrazę godności narodowej oraz 
kwestionujących suwerenność i 
integralność terytorialną krajów 
sąsiadujących; 

Or. bg

Poprawka 294
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. pod auspicjami ONZ wzywa UE, 
zwłaszcza prezydencję grecką, rządy 
Turcji i Grecji oraz Republiki Cypryjskiej 
i Cypru Północnego do podjęcia 
wspólnych starań na rzecz rozwiązania 
problemu Cypru, pamiętając, że 
nierozwiązanie tej kwestii wpływa 
bezpośrednio na stosunki UE-Turcja;

Or. en

Poprawka 295
Laurence J.A.J. Stassen



AM\1015246PL.doc 61/85 PE526.339v01-00

PL

Projekt rezolucji
Podtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Zacieśnienie współpracy między UE 
i Turcją

Niedotrzymana obietnica Turcji nr 4:
zacieśnienie współpracy między UE 
i Turcją

Or. nl

Poprawka 296
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Podtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Zacieśnienie współpracy między UE
i Turcją

Współpraca między UE i Turcją

Or. de

Poprawka 297
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. ubolewa nad faktem, że Turcja
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że ta odmowa ma nadal
poważny wpływ na proces negocjacyjny;

24. ubolewa nad faktem, że Turcja nie 
wdrożyła protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją
wobec wszystkich państw członkowskich;
przypomina, że brak rozwiązania w 
kwestii Cypru nadal wpływa na stosunki 
między UE i Turcją, i w związku z tym 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
podjęcia wspólnych starań na rzecz 
rozwiązania tego problemu;

Or. en
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Poprawka 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że ta odmowa ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacyjny;

24. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań w 
zakresie pełnego i niedyskryminacyjnego 
wdrożenia protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją;
wzywa Turcję do zniesienia embargo 
nałożonego na statki i samoloty należące 
do Republiki Cypryjskiej przez otwarcie 
portów i lotnisk; apeluje do rządu 
tureckiego o pełne wdrożenie protokołu 
dodatkowego bez dyskryminacji i dalszej 
zwłoki; przypomina, że ta odmowa ma 
nadal poważny wpływ na proces 
negocjacyjny;

Or. en

Poprawka 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że ta odmowa ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacyjny;

24. ubolewa nad faktem, że pomimo 
ponawianych apeli Turcja nie wywiązała 
się z zobowiązań określonych w deklaracji 
Wspólnoty Europejskiej i jej państw 
członkowskich z dnia 21 września 2005 r.
i odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań w 
zakresie pełnego i niedyskryminacyjnego 
wdrożenia protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją;
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przypomina, że takie niewypełnienie 
zobowiązań i odmowa uznania Republiki 
Cypryjskiej mają nadal poważny wpływ na 
proces negocjacyjny; głęboko ubolewa nad 
oświadczeniami, groźbami i działaniami 
urzędników tureckich kierowanymi do 
państwa członkowskiego czy też nad 
źródłami napięć bądź działaniami, które 
mogłyby zaszkodzić stosunkom 
dobrosąsiedzkim i pokojowemu 
rozwiązaniu sporów; nalega zatem, aby 
Turcja wywiązała się z podjętych 
zobowiązań i wdrożyła cały protokół bez 
dalszej zwłoki;

Or. en

Poprawka 300
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. ubolewa nad faktem, że Turcja
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że ta odmowa ma nadal
poważny wpływ na proces negocjacyjny;

24. w zamian za środki budowy zaufania, 
jak te w ust. 20 powyżej (zmienionym), 
nalega, aby Turcja wypełniła wobec 
wszystkich państw członkowskich
zobowiązania w zakresie pełnego i 
niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy o 
stowarzyszeniu WE z Turcją, ponieważ 
miałoby to poważny wpływ na proces 
negocjacyjny;

Or. en

Poprawka 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że ta odmowa ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacyjny;

24. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że ta odmowa właściwie 
uniemożliwia wszelkie rzeczywiste postępy 
w ramach negocjacji;

Or. it

Poprawka 302
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że ta odmowa ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacyjny;

24. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań w 
zakresie pełnego i niedyskryminacyjnego 
wdrożenia protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją, 
a także nad tym, że Unia Europejska 
wciąż jeszcze nie podjęła wszystkich 
niezbędnych kroków przewidzianych w 
konkluzjach Rady UE z dnia 26 kwietnia 
2004 r., by położyć kres izolacji Turków 
cypryjskich; przypomina, że ta odmowa 
ma nadal poważny wpływ na proces 
negocjacyjny;

Or. en

Poprawka 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji 
o nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE (druga 
połowa 2012 r.) i w kontaktach z jej 
przedstawicielami; jest też zdania, że 
Turcja nie wykorzystała ważnej szansy, by 
rozpocząć proces odnowy i normalizacji 
stosunków z Cyprem; przypomina, że UE 
opiera się na zasadach szczerej 
współpracy i solidarności wszystkich 
państw członkowskich oraz poszanowania 
ram instytucjonalnych; przypomina, że 
uznanie wszystkich państw członkowskich 
UE jest niezbędnym elementem procesu 
przystąpienia; w związku z tym nalega, 
aby Turcja jak najszybciej unormowała 
stosunki z wszystkimi państwami 
członkowskimi UE, co obejmuje również 
zniesienie weta w sprawie przynależności 
państw członkowskich UE do niektórych 
organizacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 304
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
przez UE i Turcję umowy o powrocie 
nielegalnych imigrantów oraz wzywa do 
jej pełnego wdrożenia przez wszystkie 
państwa członkowskie; ubolewa z powodu 
odmowy Turcji dotyczącej wdrożenia tej 
umowy w odniesieniu do Republiki 
Cypryjskiej, a także z powodu 
nieuznawania Cypru za równoprawnego 
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członka UE;

Or. el

Poprawka 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. ubolewa nad anulowaniem przez 
Turcję 70. posiedzenia wspólnej komisji 
parlamentarnej i nad jego negatywnym 
wpływem na międzyparlamentarny dialog 
polityczny; zauważa brak sankcji za takie 
anulowanie;

Or. en

Poprawka 306
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. podkreśla znaczenie kompleksowego 
nadzoru nad stosowaniem Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w Turcji w 
celu priorytetowego potraktowania celów 
i przedsięwzięć spełniających całkowicie 
kryteria przystąpienia Turcji;

Or. en

Poprawka 307
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 
unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia;

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 
unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia, a także apeluje do Turcji 
o usunięcie ograniczeń w swobodnym 
przepływie towarów;

Or. en

Poprawka 308
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 
unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia;

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 
unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia; wzywa Turcję do 
wypełnienia wszystkich zobowiązań 
podjętych w ramach unii celnej poprzez 
zniesienie wszystkich ograniczeń 
w swobodnym przepływie towarów;

Or. en
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Poprawka 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 
unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia;

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 
unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia; zwraca się do Komisji 
Europejskiej o dalsze informowanie 
Turcji podczas negocjacji zmierzających 
do podpisania umowy o wolnym handlu z 
państwami trzecimi;

Or. fr

Poprawka 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 



AM\1015246PL.doc 69/85 PE526.339v01-00

PL

unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia;

unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia; zwraca się do Komisji o 
poszukanie innowacyjnych sposobów 
włączenia Turcji do negocjacji 
handlowych, które UE prowadzi z 
państwami trzecimi i które będą miały 
wpływ na Turcję;

Or. en

Poprawka 311
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną właśnie ocenę funkcjonowania 
unii celnej między UE a Turcją, której 
celem jest określenie jej oddziaływania na 
obie strony oraz zdefiniowanie możliwości 
jej ulepszenia;

25. zauważa, że Turcja pozostaje szóstym 
co do wielkości partnerem handlowym UE, 
a UE jest największym handlowym 
partnerem Turcji – 38% wszystkich 
obrotów handlowych Turcji trafia do UE, a 
prawie 71% BIZ w tym kraju pochodzi z 
UE; zwraca uwagę, że w związku z
współzależnością cechującą handel na 
Turcję ogromny wpływ mają umowy 
handlowe zawierane przez UE z 
państwami trzecimi, choć nie bierze ona 
udziału w negocjacjach, w związku z czym 
podkreśla znaczenie uwzględniania przez 
UE obaw Turcji; z zadowoleniem 
przyjmuje prowadzoną właśnie ocenę 
funkcjonowania unii celnej między UE 
a Turcją, której celem jest określenie jej 
oddziaływania na obie strony oraz 
zdefiniowanie możliwości jej ulepszenia;

Or. en

Poprawka 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczenie umów o wolnym 
handlu (FTA) dla ustanowienia 
globalnych łańcuchów wartości 
i pobudzenia globalnej konkurencyjności 
UE; wzywa Komisję do nawiązania 
kompleksowego dialogu i współpracy z 
Turcją w odniesieniu do negocjacji FTA z 
państwami trzecimi, aby w pełni 
skorzystać na tych umowach, biorąc pod 
uwagę wysoki poziom integracji 
gospodarczej i przemysłowej między UE 
a Turcją, jak również obowiązek 
prowadzenia wspólnej polityki handlowej 
w ramach unii celnej, która wymaga od 
stron posiadania takich samych 
preferencyjnych systemów handlu;

Or. en

Poprawka 313
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczenie współpracy 
Turcji z UE w zakresie zwalczania 
międzynarodowej korupcji i prania 
pieniędzy;

Or. en

Poprawka 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. apeluje do Komisji o zbliżenie się do 
Turcji w negocjacjach w sprawie TTIP, 
aby w pełni wykorzystać wspólny potencjał 
gospodarczy UE i Turcji;

Or. en

Poprawka 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. zwraca uwagę, że ograniczenia w 
transporcie drogowym między UE a 
Turcją stanowią przeszkodę w dalszym 
rozwoju dwustronnego handlu między 
stronami; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich i Turcji o znalezienie 
rozwiązania tej kwestii, które będzie do 
zaakceptowania przez obie strony;

Or. en

Poprawka 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 25 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25d. zauważa, że aktywniejszy udział 
Turcji w unijnych mechanizmach 
decyzyjnych w dziedzinach związanych z 
funkcjonowaniem unii celnej, a zwłaszcza 
w kształtowaniu wspólnej polityki 
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handlowej, mógłby ułatwić wdrażanie 
przez Turcję przepisów unijnych 
dotyczących unii celnej;

Or. en

Poprawka 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

skreślony

Or. de

Poprawka 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności
energetycznej i klimatycznej;

26. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
między UE a Turcją dotyczącą kilku 
ważnych kwestii związanych z energią 
ekologiczną i apeluje do Turcji
o zobowiązanie się do zajęcia się 
priorytetami w zakresie energii
ekologicznej i efektywności klimatycznej;

Or. en
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Poprawka 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć współpracę UE z Turcją 
w dziedzinie energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

Or. fr

Poprawka 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

Or. en

Poprawka 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego
i na bogate odnawialne źródła energii
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami zmiany klimatu, 
energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej oraz wzajemnymi 
korzyściami połączenia unijnych
i tureckich sieci przesyłu energii 
elektrycznej, biorąc pod uwagę zwłaszcza 
prognozowany znaczny wzrost popytu na 
energię w Turcji w nadchodzących 
dziesięcioleciach;

Or. en

Poprawka 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej; wzywa 
Turcję do jak najszybszego opublikowania 
celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych; apeluje, aby Turcja 
zrezygnowała z wyłączenia z dyrektywy 
dotyczącej badań wpływu na środowisko 
dużych projektów, jak projekt trzeciego 
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lotniska w Stambule, trzeciego mostu czy 
projekty elektrowni jądrowych;
odnotowuje wprowadzenie ustawy nr 6446 
dotyczącej rynku energii elektrycznej, ale 
ubolewa nad wprowadzeniem 
tymczasowego artykułu zezwalającego 
publicznym i sprywatyzowanym 
przedsiębiorstwom produkcji energii 
elektrycznej na nieprzestrzeganie 
przepisów w zakresie ochrony środowiska 
aż do 2018 r.; zwraca się do Turcji o 
zrównoważenie jej koszyka 
energetycznego na rzecz energii 
odnawialnej, której źródła w kraju są 
bardzo liczne, a także wzywa Komisję 
Europejską do kierowania środków 
finansowych w pierwszej kolejności do 
projektów dotyczących energii 
odnawialnej i sieci elektroenergetycznej 
w Turcji;

Or. fr

Poprawka 323
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, pod warunkiem że 
Turcja zobowiąże się przede wszystkim do 
pełnego poszanowania suwerennych praw 
wszystkich państw członkowskich, w tym 
prawa Republiki Cypryjskiej do wyłącznej 
strefy ekonomicznej zgodnie z UNCLOS, 
oraz do dotrzymania zobowiązań 
dotyczących stosunków dobrosąsiedzkich i 
pokojowego rozwiązywania konfliktów, 
opisanych w ramach negocjacyjnych;
podkreśla, że należy zająć się sprawami o 
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priorytetowym znaczeniu, tj. kwestiami 
efektywności energetycznej i klimatycznej;

Or. en

Poprawka 324
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej, jeśli turecki 
rząd zobowiąże się do zaprzestania 
naruszania suwerennych praw krajów 
sąsiedzkich i będzie w pełni respektował 
Konwencję Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza;

Or. en

Poprawka 325
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy priorytetowo potraktować 
rozpoczęcie negocjacji w sprawie 
rozdziału 15 dotyczącego energii;
podkreśla, że należy zająć się sprawami o 
priorytetowym znaczeniu, tj. kwestiami 
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energetycznej i klimatycznej; efektywności energetycznej i klimatycznej;

Or. en

Poprawka 326
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla, że należy 
zająć się sprawami o priorytetowym 
znaczeniu, tj. kwestiami efektywności 
energetycznej i klimatycznej;

26. jest zdania, że z uwagi na strategiczną 
rolę Turcji jako centrum energetycznego 
należy rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii; podkreśla znaczenie 
zaangażowania Turcji w proces 
kształtowania europejskiej polityki 
energetycznej; podkreśla, że należy zająć 
się sprawami o priorytetowym znaczeniu, 
tj. kwestiami efektywności energetycznej i 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 327
Davor Ivo Stier

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. odnotowuje większe zaangażowanie 
Turcji w Europie Południowo-
Wschodniej, zwłaszcza w Bośni 
i Hercegowinie, i zachęca władze Turcji 
do dostosowania swojego stanowiska do 
unijnej WPZiB, do koordynowania 
działań dyplomatycznych z wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą oraz 
do dalszego zacieśniania współpracy z 
państwami członkowskimi UE;
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Or. en

Poprawka 328
Metin Kazak

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

27. apeluje o natychmiastowe rozwiązanie 
konfliktu w Syrii zgodnie z zasadnymi 
dążeniami ludności syryjskiej do 
demokracji, wolności, godności 
i pluralizmu politycznego w ramach 
integralności terytorialnej i jedności 
narodowej Syrii; wyraża głębokie 
zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją 
humanitarną w Syrii oraz podkreśla 
konieczność zapewnienia 
natychmiastowego i nieograniczonego 
dostępu do pomocy humanitarnej we 
wszystkich częściach kraju; z
zadowoleniem przyjmuje decydującą rolę
Turcji w tym regionie i na arenie 
międzynarodowej w zakresie niesienia 
ulgi cierpieniom ludności syryjskiej, 
zważywszy że Turcja przyjęła ponad 
600 000 Syryjczyków na swoim terytorium 
oraz zaspokaja potrzeby uchodźców 
wewnętrznych dzięki działaniom 
transgranicznym; apeluje do społeczności 
międzynarodowej o zwiększenie 
dwustronnych wkładów dla krajów 
sąsiadujących zgodnie z zasadą podziału 
obciążenia;

Or. en

Poprawka 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zwraca się do Turcji o kontrolowanie 
granic, aby uniemożliwić wstęp
bojownikom i transfer broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka
z zadowoleniem przyjmuje rolę, jaką 
Turcja odgrywa we wspieraniu opozycji 
demokratycznej w Syrii; wierzy, że UE i 
Turcja powinny aktywnie poszukiwać 
sposobów na wypracowanie wspólnej 
strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

Or. fr

Poprawka 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz uniemożliwienie wstępu bojownikom
zaangażowanym w systematyczne 
naruszenia praw człowieka; wierzy, że UE 
i Turcja powinny aktywnie poszukiwać 
sposobów na wypracowanie wspólnej 
strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
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wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu, Iranu i 
Iraku;

Or. en

Poprawka 331
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE, Turcja i inne regionalne 
i międzynarodowe zainteresowane strony
powinny aktywnie poszukiwać sposobów 
na wypracowanie wspólnej strategicznej 
wizji promowania niezwłocznego
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

Or. en

Poprawka 332
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu takim
bojownikom i zahamowanie transferu 
broni do grup, którym udowodniono 
zaangażowanie w systematyczne 
naruszenia praw człowieka; wierzy, że UE, 
Turcja, Zjednoczone Królestwo, Francja
i USA wraz z innymi kluczowymi 
partnerami międzynarodowymi powinny 
aktywnie poszukiwać sposobów na 
wypracowanie wspólnej strategicznej wizji 
promowania rozwiązania politycznego dla 
Syrii i wspierania politycznej i 
gospodarczej stabilności w regionie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Jordanii, 
Libanu i Iraku;

Or. en

Poprawka 333
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
jest zaniepokojony społecznym i 
gospodarczym obciążeniem, jakie ci 
uchodźcy stanowią zwłaszcza dla 
sąsiadujących miast Turcji; wzywa 
wspólnotę międzynarodową, UE i państwa 
członkowskie do dalszego oferowania 
wsparcia w reakcji na ten wyjątkowy 
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systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

kryzys humanitarny oraz do zobowiązania 
się do świadczenia skutecznej pomocy na 
rzecz krajów sąsiadujących z Syrią, w tym 
na rzecz Turcji; zauważa, że duża liczba 
zagranicznych bojowników w Syrii 
przedostała się do tego kraju przez Turcję, 
i zwraca się do Turcji o wzmocnienie 
patroli granicznych oraz ograniczenie 
wstępu bojownikom i zahamowanie 
transferu broni do grup, którym 
udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

Or. en

Poprawka 334
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
jest zaniepokojony społecznym i 
gospodarczym obciążeniem, jakie ci 
uchodźcy stanowią zwłaszcza dla 
sąsiadujących miast Turcji, zauważa, że 
duża liczba zagranicznych bojowników w 
Syrii przedostała się do tego kraju przez 
Turcję, i zwraca się do Turcji o 
wzmocnienie patroli granicznych oraz 
ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
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stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

Or. en

Poprawka 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do
islamistycznych ugrupowań, którym 
udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

Or. de

Poprawka 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff



PE526.339v01-00 84/85 AM\1015246PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii;
zauważa, że duża liczba zagranicznych 
bojowników w Syrii przedostała się do 
tego kraju przez Turcję, i zwraca się do 
Turcji o wzmocnienie patroli granicznych 
oraz ograniczenie wstępu bojownikom i 
zahamowanie transferu broni do grup, 
którym udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie 
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Turcji w udzielanie 
pomocy humanitarnej prawie milionowi 
uchodźców z Syrii; zauważa, że duża 
liczba zagranicznych bojowników w Syrii 
przedostała się do tego kraju przez Turcję, 
i zwraca się do Turcji o wzmocnienie 
patroli granicznych oraz ograniczenie 
wstępu bojownikom i zahamowanie 
transferu broni do grup, którym 
udowodniono zaangażowanie w 
systematyczne naruszenia praw człowieka;
wierzy, że UE i Turcja powinny aktywnie 
poszukiwać sposobów na wypracowanie
wspólnej strategicznej wizji promowania 
rozwiązania politycznego dla Syrii i 
wspierania politycznej i gospodarczej 
stabilności w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Jordanii, Libanu i Iraku;

Or. en

Poprawka 337
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. nie jest w stanie zaakceptować faktu, 
że Turcja jest obecnie największym na 
świecie więzieniem dla dziennikarzy, co 
doprowadziło do zastraszenia i 
autocenzury mediów; wzywa Komisję i 
Radę Ministrów do postawienia Turcji 
krótkiego ultimatum na zniesienie tego 
poważnego ograniczenia wolności prasy, 
a w razie odmowy Turcji – do 
niezwłocznego wstrzymania negocjacji 
akcesyjnych;
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Poprawka 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa następny Parlament 
i następną Komisję do przeanalizowania 
rzetelności i wiarygodności długotrwałego 
i otwartego procesu przystąpienia, w który 
UE i Turcja zaangażowane są od wielu 
lat, oraz do rozważenia w świetle tej 
analizy, czy bardziej wykonalna –
przynajmniej w pespektywie 
średnioterminowej – nie byłaby 
alternatywna forma stowarzyszenia 
w razie braku pełnego członkostwa.

Or. en


