
AM\888692PL.doc PE478.719v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Zagranicznych

PE478.719v01-00

1.2.2012

POPRAWKI
1 - 461

Wstępny projekt rezolucji
Ria Oomen-Ruijten
(PE473.875v02-00)

w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2011 r.



PE478.719v01-00 2/293 AM\888692PL.doc

PL

AM_Com_NonLegRE



AM\888692PL.doc 3/293 PE478.719v01-00

PL

Poprawka 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Odniesienie 2a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 
czerwca 1987 r. (A2-33/87),

Or. it

Poprawka 2
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje poprzednie 
rezolucje z dnia 27 września 2006 r. w 
sprawie postępów Turcji na drodze do 
przystąpienia oraz z dnia 24 października 
2007 r. w sprawie stosunków UE-Turcja, z 
dnia 21 maja 2008 r. w sprawie postępów 
Turcji w 2007 r., z dnia 12 marca 2009 r. w 
sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 
2008 r., z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdania z postępów Turcji w 2009 r., 
a także z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 
sprawozdania o postępach Turcji w 2010 
r.,

– uwzględniając swoje poprzednie 
rezolucje z dnia 27 września 2006 r. w 
sprawie postępów Turcji na drodze do 
przystąpienia oraz z dnia 24 października 
2007 r. w sprawie stosunków UE-Turcja, z 
dnia 21 maja 2008 r. w sprawie postępów 
Turcji w 2007 r., z dnia 12 marca 2009 r. w 
sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 
2008 r., z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdania z postępów Turcji w 2009 r., 
a także z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 
sprawozdania o postępach Turcji w 2010 
r., z dnia 6 lipca 2005 r.1 i z dnia 13 lutego 
2007 r.2 w sprawie roli kobiet w życiu 
społecznym, gospodarczym i politycznym 
Turcji,

Or. en

                                               
1 Dz.U. C 157E z 6.7.2006, s. 385.
2 Dz.U. C 287E z 29.11.2007, s. 174.
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Poprawka 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 
września 2010 r. w sprawie stosunków
handlowych i gospodarczych z Turcją1,

Or. en

Poprawka 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej2,

Or. en

Poprawka 5
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając traktat z Ankary z dnia 
18 października 1925 r. w sprawie 
odszkodowań dla bułgarskich uchodźców 
z Tracji Wschodniej za konfiskatę ich 

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.
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mienia w trakcie drugiej wojny 
bałkańskiej w 1913 r.,

Or. bg

Poprawka 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla długotrwałego 
i otwartego procesu opartego na 
rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform,

A. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie przystąpienia Turcji zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji wciąż 
stanowi punkt wyjścia dla procesu, którego 
celem jest pełne członkostwo w UE, jak 
tylko spełnione zostaną kryteria 
kopenhaskie,

Or. en

Poprawka 7
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla długotrwałego 
i otwartego procesu opartego na 
rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform,

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowiło 
punkt wyjścia dla procesu opartego na 
warunkach i zobowiązaniu do 
przeprowadzenia reform,
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Poprawka 8
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla długotrwałego 
i otwartego procesu opartego na 
rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform,

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji uznano za 
punkt wyjścia dla ostatecznie 
długotrwałego i otwartego procesu 
opartego na rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform,

Or. en

Poprawka 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla długotrwałego 
i otwartego procesu opartego na 
rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform,

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla długotrwałego 
i otwartego procesu opartego na 
rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform, 
którego celem jest przystąpienie do UE,

Or. en
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Poprawka 10
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla długotrwałego
i otwartego procesu opartego na 
rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform,

A. mając na uwadze, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia zostały 
otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie takich negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla długotrwałego procesu 
opartego na rygorystycznych warunkach i 
zobowiązaniu do przeprowadzenia reform, 
którego celem jest przystąpienie do UE,

Or. en

Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform i 
stopniowego dostosowania się do UE, a 
także mając na uwadze, że sama Turcja 
powinna postrzegać te starania jako szansę 
na modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

Or. en
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Poprawka 12
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
umocnienie oraz dalszą poprawę jej 
demokratycznych instytucji,

Or. en

Poprawka 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
umocnienie oraz dalszą poprawę jej 
demokratycznych instytucji,

Or. en

Poprawka 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

Or. en

Poprawka 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji; 
mając na uwadze, że UE powinna w 
dalszym ciągu aktywnie przyczyniać się do 
osiągania konkretnych postępów w 
ramach negocjacji z Turcją w sprawie 
przystąpienia,

Or. en

Poprawka 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji i 
wzmocnienie zasady państwa prawa,

Or. en

Poprawka 17
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,

B. mając na uwadze, że Turcja 
zobowiązała się do dokonania reform, 
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
modernizację, umocnienie oraz dalszą 
poprawę jej demokratycznych instytucji,
wzmocnienie zasady państwa prawa oraz 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności,

Or. en

Poprawka 18
Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zgodnie z 
konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. całkowite 
spełnienie wszystkich kryteriów 
kopenhaskich i zdolność UE do 
przyjmowania nowych państw pozostają 
podstawą przystąpienia do UE, która jest 
społecznością opartą na wspólnych 
wartościach, szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi,

C. mając na uwadze, że całkowite 
spełnienie kryteriów kopenhaskich 
pozostaje podstawą przystąpienia do UE, 
która jest taka sama dla wszystkich 
pozostałych krajów kandydujących,

Or. en

Poprawka 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zgodnie z 
konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. całkowite 
spełnienie wszystkich kryteriów 
kopenhaskich i zdolność UE do 
przyjmowania nowych państw pozostają 
podstawą przystąpienia do UE, która jest 
społecznością opartą na wspólnych 
wartościach, szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi,

C. mając na uwadze, że całkowite 
spełnienie wszystkich kryteriów 
kopenhaskich pozostaje podstawą 
przystąpienia do UE, która jest 
społecznością opartą na wspólnych 
wartościach, szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi,

Or. en

Poprawka 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zgodnie z 
konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. całkowite 
spełnienie wszystkich kryteriów 
kopenhaskich i zdolność UE do 
przyjmowania nowych państw pozostają 
podstawą przystąpienia do UE, która jest 
społecznością opartą na wspólnych 
wartościach, szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi,

C. mając na uwadze, że całkowite 
spełnienie wszystkich kryteriów 
kopenhaskich pozostaje podstawą 
przystąpienia do UE, która jest 
społecznością opartą na wspólnych 
wartościach, szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi,

Or. en

Poprawka 21
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Turcja nie 
spełnia warunków przystąpienia,

Or. nl

Poprawka 22
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że duża liczba 
dziennikarzy przetrzymywanych w 
więzieniach oraz spraw prowadzonych 
przeciwko dziennikarzom krytycznym 
wobec rządu stanowi zagrożenie dla 
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wolności prasy w Turcji,
Or. de

Poprawka 23
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nieustającą 
determinację Turcji do kontynuowania 
procesu negocjacyjnego potwierdzono w 
programie nowego rządu, przyjętym po 
wyborach parlamentarnych, które odbyły 
się w czerwcu 2011 r.,

Or. en

Poprawka 24
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że rozdziały 
negocjacyjne, w odniesieniu do których 
ukończono przygotowania techniczne, 
powinny zostać natychmiast otwarte 
zgodnie z ustalonymi procedurami i 
ramami negocjacyjnymi,

Or. en

Poprawka 25
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w Turcji 
przeprowadzono szereg istotnych reform 
konstytucjonalnych, ustawodawczych, 
instytucjonalnych i praktycznych, których 
celem była dalsza demokratyzacja; mając 
jednak na uwadze, że szereg 
długotrwałych problemów dotyczących 
przede wszystkim funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości w Turcji wciąż 
ma poważny negatywny wpływ na 
korzystanie z praw człowieka i wolności 
wypowiedzi w tym kraju, a także na 
postrzeganie przez opinię publiczną 
niezależności i bezstronności systemu 
sprawiedliwości; mając na uwadze, że 
problemy te doprowadziły do wszczęcia 
wielu spraw przeciwko dziennikarzom, 
aktywistom i intelektualistom,

Or. en

Poprawka 26
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z 
postępów w 2011 r. Komisja stwierdziła, iż 
Turcja jest krajem o zasadniczym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa i dobrobytu 
Unii Europejskiej, że zaangażowanie 
Turcji w szereg kluczowych obszarów UE 
będzie w pełni efektywne dzięki 
pozytywnemu programowi i 
wiarygodnemu podejściu do procesu 
negocjacyjnego oraz że niezwykle ważne 
jest, by Turcja kontynuowała reformy 
dotyczące kryteriów politycznych, przy 
czym konieczne są dalsze znaczące 
wysiłki, aby zagwarantować poszanowanie 

D. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z 
postępów w 2011 r. Komisja stwierdziła, iż 
Turcja musi kontynuować reformy 
dotyczące kryteriów politycznych, przy 
czym konieczne są dalsze znaczące 
wysiłki, aby zagwarantować poszanowanie 
praw podstawowych, 
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praw podstawowych,
Or. de

Poprawka 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z 
postępów w 2011 r. Komisja stwierdziła, iż 
Turcja jest krajem o zasadniczym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa i dobrobytu 
Unii Europejskiej, że zaangażowanie 
Turcji w szereg kluczowych obszarów UE 
będzie w pełni efektywne dzięki 
pozytywnemu programowi i 
wiarygodnemu podejściu do procesu 
negocjacyjnego oraz że niezwykle ważne 
jest, by Turcja kontynuowała reformy 
dotyczące kryteriów politycznych, przy 
czym konieczne są dalsze znaczące 
wysiłki, aby zagwarantować poszanowanie 
praw podstawowych,

D. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z 
postępów w 2011 r. Komisja stwierdziła, iż 
Turcja jest krajem o zasadniczym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa i dobrobytu 
Unii Europejskiej oraz że niezwykle ważne 
jest, by Turcja kontynuowała reformy 
dotyczące kryteriów politycznych, przy 
czym konieczne są dalsze znaczące 
wysiłki, aby zagwarantować poszanowanie 
praw podstawowych,

Or. nl

Poprawka 28
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rozdziały 
negocjacyjne, w odniesieniu do których 
ukończono przygotowania techniczne, 
powinny zostać natychmiast otwarte 
zgodnie z ustalonymi procedurami i 
ramami negocjacyjnymi,

Or. en
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Poprawka 29
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rozdziały 
negocjacyjne, w odniesieniu do których 
ukończono przygotowania techniczne, 
powinny zostać natychmiast otwarte 
zgodnie z ustalonymi procedurami i 
ramami negocjacyjnymi,

Or. en

Poprawka 30
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Komisja 
rozpoczęła realizację odnowionego, 
pozytywnego programu w zakresie 
stosunków między UE a Turcją, aby w 
sposób aktywny wspólnie kształtować 
przyszłość; mając na uwadze, że ten 
pozytywny program opiera się na 
solidnych fundamentach, jakimi są 
stosunki między UE a Turcją, a także 
przyczynia się do osiągania postępów w 
procesie reform; mając na uwadze, że ta 
nowa inicjatywa nie zastępuje negocjacji 
w sprawie przystąpienia, ale uzupełnia je, 
co ma na celu wsparcie realizacji reform i 
rozszerzenie zakresu praw i wolności 
tureckich obywateli,

Or. en
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Poprawka 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rozdziały 
negocjacyjne, w odniesieniu do których 
ukończono przygotowania techniczne, 
powinny zostać natychmiast otwarte 
zgodnie z ustalonymi procedurami i 
ramami negocjacyjnymi,

Or. en

Poprawka 32
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rząd i wymiar 
sprawiedliwości Turcji zachowują 
bierność wobec przejawów antysemityzmu 
w mediach tureckich,

Or. nl

Poprawka 33
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia w funkcjonowaniu tureckiego 
systemu sądowego, takie jak czas trwania 
postępowań karnych i okresów 
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tymczasowego aresztowania, 
niewystarczający dostęp oskarżonych do 
dowodów świadczących przeciwko nim 
oraz brak ograniczeń dla prokuratorów w 
zakresie wszczynania postępowań 
karnych, negatywnie wpływają na 
wolność wypowiedzi w Turcji; mając na 
uwadze, że pond 60 pracowników prasy 
przebywa w areszcie z uwagi na zasądzone 
wyroki, trwające procesy i planowane 
wniesienie oskarżenia, które w większości 
przypadków opierają się na szerokiej 
definicji terroryzmu zawartej w ustawie o 
przeciwdziałaniu terroryzmowi i prawie 
karnym,

Or. en

Poprawka 34
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie do końca wypełniła 
postanowienia wynikające z umowy o 
stowarzyszeniu WE-Turcja i z jej 
protokołu dodatkowego, a także mając na 
uwadze, że jednocześnie UE nie 
zaprzestała izolowania Cypru Północnego 
zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez 
nią na posiedzeniu unijnej Rady do Spraw 
Ogólnych w dniu 26 kwietnia 2004 r.,

Or. en

Poprawka 35
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie do końca wypełniła 
postanowienia wynikające z umowy o 
stowarzyszeniu WE-Turcja i z jej 
protokołu dodatkowego,

Or. en

Poprawka 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

E. mając na uwadze, że Turcja wciąż nie 
wypełniła postanowień wynikających z 
umowy o stowarzyszeniu WE-Turcja i z jej 
protokołu dodatkowego, powołując się na 
niezaprzestanie izolowania przez Unię 
Europejską społeczności Turków 
cypryjskich, co obiecano w konkluzjach 
Rady UE z dnia 26 kwietnia 2004 r.,

Or. en

Poprawka 37
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE-Turcja; 
mając jednocześnie na uwadze, że Unia 
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Europejska nie zaprzestała izolowania 
społeczności Turków w północnej części 
Cypru, do czego zobowiązano się w 
konkluzjach z posiedzenia unijnej Rady 
do Spraw Ogólnych w dniu 26 kwietnia 
2004 r.,

Or. en

Poprawka 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,
a także mając na uwadze, że wciąż nie 
zrealizowano założeń określonych w 
konkluzjach Rady UE w sprawie Cypru z 
dnia 26 kwietnia 2004 r.,

Or. en

Poprawka 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego; 
mając na uwadze, że w celu przełamania 
impasu w negocjacjach Unia Europejska i 
Turcja powinny jednocześnie wywiązać 
się z zobowiązań wynikających z tego 
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protokołu dodatkowego i z konkluzji 
unijnej Rady do Spraw Ogólnych z dnia 
26 kwietnia 2004 r.,

Or. en

Poprawka 40
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

E. mając na uwadze, że już szósty rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego; 
mając na uwadze, że w celu przełamania 
impasu w negocjacjach Unia Europejska i 
Turcja powinny jednocześnie wywiązać 
się z zobowiązań wynikających z tego 
protokołu dodatkowego i z konkluzji z 
posiedzenia unijnej Rady do Spraw 
Ogólnych w dniu 26 kwietnia 2004 r.,

Or. en

Poprawka 41
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów dotyczących granic lądowych i 
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sąsiadami, morskich oraz przestrzeni powietrznej, z 
jej bezpośrednimi sąsiadami, którzy muszą 
wykazać taką samą gotowość do 
rozwiązania tych problemów,

Or. en

Poprawka 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 
sąsiadami,

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
nieuregulowanych zobowiązań prawnych 
i sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 
sąsiadami,

Or. en

Poprawka 43
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 
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sąsiadami, sąsiadami, zgodnie z postanowieniami 
karty ONZ i prawem międzynarodowym,

Or. en

Poprawka 44
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 
sąsiadami,

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 
sąsiadami, zwłaszcza z Cyprem, który jest 
państwem członkowskim UE,

Or. en

Poprawka 45
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych, w tym 
sporów granicznych, z jej bezpośrednimi 
sąsiadami,

F. mając na uwadze, że dla własnego dobra 
oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
otwartych kwestii dwustronnych 
dotyczących relacji z jej bezpośrednimi 
sąsiadami, w tym sporów granicznych i 
zobowiązań finansowych wynikających z 
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traktatów międzynarodowych,
Or. bg

Poprawka 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że przez ostatnie 27 
lat tureckie społeczeństwo było 
zaangażowane w brutalny konflikt między 
Partią Pracujących Kurdystanu (PKK) a 
tureckim wojskiem, w wyniku którego 
według szacunków zginęło 45 000 osób, a 
1 milion zostało przesiedlonych; mając na 
uwadze, że do tej pory obie strony były 
zaangażowane w konflikt, a Turcja wciąż 
nie wypełniła zobowiązań określonych w 
protokołach dodatkowych I i II do 
konwencji genewskiej, które umożliwiają 
międzynarodowym organizacjom 
humanitarnym prowadzenie działań na 
obszarach objętych konfliktem; mając na 
uwadze, że niezbędne jest podjęcie 
wysiłków na rzecz pojednania i że należy 
określić przyczyny leżące u podstaw tego 
problemu, aby znaleźć rozwiązanie dla 
kwestii kurdyjskiej;

Or. en

Poprawka 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w ciągu minionej G. mając na uwadze, że w ciągu minionej 
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dekady gospodarka turecka potroiła swój 
rozmiar, w ubiegłym roku odnotowała 
niemal 10-procentowy wzrost i jest 
uważana za jedną z siedmiu największych 
gospodarek wschodzących na świecie; 
mając na uwadze, że w 2010 r. wymiana 
handlowa między Unią Europejską a 
Turcją wyniosła 103 mld EUR, przy czym 
Turcja była siódmym co do wielkości 
partnerem handlowym Unii, a UE –
największym partnerem Turcji i 80% 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
Turcji pochodziło z Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa UE 
stworzyły w Turcji ponad 13 tys. firm,

dekady gospodarka turecka potroiła swój 
rozmiar; mając na uwadze, że w 2010 r. 
wymiana handlowa między Unią 
Europejską a Turcją wyniosła 103 mld 
euro, przy czym Turcja była siódmym co 
do wielkości partnerem handlowym Unii, a 
UE – największym partnerem Turcji w 
wielu obszarach,

Or. en

Poprawka 48
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w ciągu minionej 
dekady gospodarka turecka potroiła swój 
rozmiar, w ubiegłym roku odnotowała 
niemal 10-procentowy wzrost i jest 
uważana za jedną z siedmiu największych 
gospodarek wschodzących na świecie; 
mając na uwadze, że w 2010 r. wymiana 
handlowa między Unią Europejską a 
Turcją wyniosła 103 mld EUR, przy czym 
Turcja była siódmym co do wielkości 
partnerem handlowym Unii, a UE –
największym partnerem Turcji i 80% 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
Turcji pochodziło z Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa UE 
stworzyły w Turcji ponad 13 tys. firm,

G. mając na uwadze, że w ciągu minionej 
dekady gospodarka turecka potroiła swój 
rozmiar, w ubiegłym roku odnotowała 
niemal 10-procentowy wzrost i jest 
uważana za jedną z najszybciej 
rozwijających się gospodarek świata i za 
jedną z siedmiu największych gospodarek 
wschodzących na świecie; mając na 
uwadze, że w 2010 r. wymiana handlowa 
między Unią Europejską a Turcją wyniosła 
103 mld euro, przy czym Turcja była 
siódmym co do wielkości partnerem 
handlowym Unii, a UE – największym 
partnerem Turcji i 80% bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w Turcji 
pochodziło z Unii Europejskiej; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa UE stworzyły 
w Turcji ponad 13 tys. firm,
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Or. en

Poprawka 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że PKB na 
mieszkańca w Turcji utrzymuje się niskim 
poziomie w porównaniu z większością 
państw członkowskich UE, a zwłaszcza z 
tymi bardziej konkurencyjnymi; mając na 
uwadze, że stosunkowo niski poziom PKB 
na mieszkańca w dużym kraju 
kandydującym stwarza szczególne 
wyzwania w obszarach gospodarczej i 
społecznej konwergencji z państwami 
członkowskimi UE; mając na uwadze, że 
Turcja musi natychmiast zwiększyć swoją 
konkurencyjność w sektorach 
nowoczesnych technologii,

Or. en

Poprawka 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Punkt Gb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że 80% 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
Turcji pochodzi z Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa z 
UE doprowadziły do stworzenia w Turcji 
ponad 13 000 firm; mając na uwadze, że 
zarówno Turcja, jak i UE mogą odnieść
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korzyści z kontynuowania integracji 
gospodarczej,

Or. en

Poprawka 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej 
pojętym Bliskim Wschodzie mają 
strategiczne znaczenie; mając na uwadze, 
że Turcja, funkcjonująca jako solidne 
państwo świeckie, mogłaby być 
wartościowym przykładem dla 
demokratyzujących się państw arabskich, 
ułatwiając ich przejście ku demokracji i 
reformy społeczno-gospodarcze; mając na 
uwadze, że zorganizowany dialog 
pomiędzy UE a Turcją na temat
koordynacji ich odnośnych strategii w 
dziedzinie polityki zagranicznej i 
sąsiedztwa mógłby zapewnić wyjątkowe 
synergie,

skreślony

Or. nl

Poprawka 52
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 

H. mając na uwadze, że podstawowe 
znaczenie ma współpraca UE z Turcją w 
dziedzinie wspierania stabilności i 
demokracji na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie; mając na uwadze, że Turcja, 
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funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, mogłaby być wartościowym 
przykładem dla demokratyzujących się 
państw arabskich, ułatwiając ich przejście 
ku demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich 
odnośnych strategii w dziedzinie polityki 
zagranicznej i sąsiedztwa mógłby 
zapewnić wyjątkowe synergie,

będąca demokratycznym i świeckim 
państwem o głównie muzułmańskiej 
populacji, w którym żyje wiele mniejszości 
religijnych, mogłaby być wartościowym 
przykładem dla państw arabskich, które 
obecnie przechodzą proces transformacji 
ku prawdziwej demokracji,

Or. en

Poprawka 53
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, mogłaby być wartościowym 
przykładem dla demokratyzujących się 
państw arabskich, ułatwiając ich przejście 
ku demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich odnośnych 
strategii w dziedzinie polityki zagranicznej 
i sąsiedztwa mógłby zapewnić wyjątkowe 
synergie,

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności, demokracji i bezpieczeństwa 
na szerzej pojętym Bliskim Wschodzie 
mają strategiczne znaczenie; mając na 
uwadze, że Turcja, funkcjonująca jako 
solidne państwo świeckie, mogłaby być 
wartościowym przykładem dla świata 
muzułmańskiego w procesie przejścia ku 
demokracji; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich odnośnych 
strategii w dziedzinie polityki zagranicznej 
i sąsiedztwa mógłby zapewnić wyjątkowe 
synergie, wspierające w szczególności 
demokratyzację i reformy społeczno-
gospodarcze w całym regionie 
Śródziemnomorza i ogólnie Bliskiego 
Wschodu, w tym sprostanie wyzwaniom 
stawianym przez Iran,

Or. en
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Poprawka 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, mogłaby być wartościowym 
przykładem dla demokratyzujących się 
państw arabskich, ułatwiając ich przejście 
ku demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich 
odnośnych strategii w dziedzinie polityki 
zagranicznej i sąsiedztwa mógłby 
zapewnić wyjątkowe synergie,

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, i pod warunkiem, że kraj ten 
niezwłocznie wprowadzi reformy i 
dostosuje do UE wszystkie obszary 
polityki, w tym prowadzoną przez siebie 
politykę zagraniczną, mogłaby być 
wartościowym przykładem dla 
demokratyzujących się państw arabskich, 
ułatwiając ich przejście ku demokracji i 
reformy społeczno-gospodarcze; mając na 
uwadze, że zorganizowany dialog 
pomiędzy UE a Turcją na temat 
stopniowego dostosowywania strategii 
politycznych Turcji do strategii 
politycznych UE mógłby zapewnić 
wzajemnie korzystne synergie,

Or. en

Poprawka 55
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mogą mieć
strategiczne znaczenie; mając na uwadze, 
że Turcja, funkcjonująca jako państwo 
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świeckie, mogłaby być wartościowym
przykładem dla demokratyzujących się 
państw arabskich, ułatwiając ich przejście 
ku demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich 
odnośnych strategii w dziedzinie polityki 
zagranicznej i sąsiedztwa mógłby 
zapewnić wyjątkowe synergie,

świeckie, mogłaby być przykładem dla 
demokratyzujących się państw arabskich, 
ułatwiając ich przejście ku demokracji i 
reformy społeczno-gospodarcze; mając na 
uwadze, że premier Turcji Recep Tayyip 
Erdoğan wezwał do utworzenia unii 
turecko-arabskiej,

Or. nl

Poprawka 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, mogłaby być wartościowym
przykładem dla demokratyzujących się 
państw arabskich, ułatwiając ich przejście 
ku demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich odnośnych 
strategii w dziedzinie polityki zagranicznej 
i sąsiedztwa mógłby zapewnić wyjątkowe 
synergie,

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, i pod warunkiem, że kraj ten 
sam w pełni przestrzegałby podstawowych 
wolności, mogłaby być wartościowym 
partnerem dla demokratyzujących się 
państw arabskich, ułatwiając ich przejście 
ku demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich odnośnych 
strategii w dziedzinie polityki zagranicznej 
i sąsiedztwa mógłby zapewnić wyjątkowe 
synergie,

Or. en

Poprawka 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini



AM\888692PL.doc 31/293 PE478.719v01-00

PL

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, mogłaby być wartościowym 
przykładem dla demokratyzujących się 
państw arabskich, ułatwiając ich przejście 
ku demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich odnośnych 
strategii w dziedzinie polityki zagranicznej 
i sąsiedztwa mógłby zapewnić wyjątkowe 
synergie,

H. mając na uwadze, że dialog i 
współpraca z Turcją w dziedzinie 
stabilności i demokracji na szerzej pojętym 
Bliskim Wschodzie mają strategiczne 
znaczenie; mając na uwadze, że Turcja, 
funkcjonująca jako solidne państwo 
świeckie, mogłaby być źródłem inspiracji 
dla demokratyzujących się państw 
arabskich, ułatwiając ich przejście ku 
demokracji i reformy społeczno-
gospodarcze; mając na uwadze, że 
zorganizowany dialog pomiędzy UE a 
Turcją na temat koordynacji ich odnośnych 
strategii w dziedzinie polityki zagranicznej 
i sąsiedztwa mógłby zapewnić wyjątkowe 
synergie,

Or. en

Poprawka 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Turcja jest 
unijnym korytarzem energetycznym dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jest położona w strategicznej 
odległości od Iraku i jego rozwijającego 
się rynku ropy naftowej; mając na 
uwadze, że rurociąg Nabucco pozostaje 
jednym z najwyższych priorytetów UE 
w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 

skreślony
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otworzy południowy korytarz gazowy, 
poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu między 
Turcją, Grecją i Włochami), co przyczyni 
się do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego Unii,

Or. en

Poprawka 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; mając na uwadze, że rurociąg 
Nabucco pozostaje jednym z najwyższych
priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy,
poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
kluczowym partnerem w tranzycie
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jest położona w strategicznej 
odległości od Iraku i jego rozwijającego się 
rynku ropy naftowej; mając na uwadze, że 
rurociąg Nabucco jest jednym z 
kluczowych projektów UE w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego, choć UE 
musi również wziąć pod uwagę 
alternatywne rozwiązania, na przykład 
rurociąg South Stream; mając na uwadze, 
że w dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy i być 
może poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

Or. de

Poprawka 60
Charles Tannock
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Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; mając na uwadze, że rurociąg 
Nabucco pozostaje jednym z najwyższych 
priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy, 
poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

I. mając na uwadze, że Turcja jest 
głównym unijnym korytarzem 
energetycznym dla kaukaskich i 
kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; mając na uwadze, że planowany 
rurociąg Nabucco pozostaje jednym z 
najwyższych priorytetów UE w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego; mając na 
uwadze, że w dniu 25 października 2011 r. 
Turcja i Azerbejdżan zawarły umowę 
dotyczącą przesyłania gazu azerskiego do 
Turcji, co otworzy południowy korytarz 
gazowy, poprawi dostawy gazu do 
planowanego rurociągu Nabucco i do 
przyszłego korytarza przesyłowego ITGI 
(przyłącze gazu między Turcją, Grecją i 
Włochami), co przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego Unii,

Or. en

Poprawka 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; mając na uwadze, że rurociąg 
Nabucco pozostaje jednym z najwyższych 
priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa 

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijających się rynków ropy 
naftowej i gazu ziemnego; mając na 
uwadze, że rurociąg Nabucco pozostaje 
jednym z najwyższych priorytetów UE 
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energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy, 
poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego przez 
terytorium Turcji, co otworzy południowy 
korytarz gazowy, poprawi dostawy gazu do 
rurociągu Nabucco i do przyszłego 
korytarza przesyłowego ITGI (przyłącze 
gazu między Turcją, Grecją i Włochami), 
co przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

Or. en

Poprawka 62
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy
naftowej; mając na uwadze, że rurociąg 
Nabucco pozostaje jednym z najwyższych 
priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy, 
poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; mając na uwadze, że rurociąg 
Nabucco pozostaje jednym z najwyższych 
priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy, 
poprawi dostawy gazu do planowanego 
rurociągu Nabucco i do korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

Or. en
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Poprawka 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; mając na uwadze, że rurociąg 
Nabucco pozostaje jednym z najwyższych 
priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy, 
poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii,

I. mając na uwadze, że Turcja jest unijnym 
korytarzem energetycznym dla kaukaskich 
i kaspijskich zasobów ropy i gazu oraz jest 
położona w strategicznej odległości od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; mając na uwadze, że rurociąg 
Nabucco pozostaje jednym z najwyższych 
priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego; mając na uwadze, że w 
dniu 25 października 2011 r. Turcja i 
Azerbejdżan zawarły umowę dotyczącą 
przesyłania gazu azerskiego do Turcji, co 
otworzy południowy korytarz gazowy, 
poprawi dostawy gazu do rurociągu 
Nabucco i do przyszłego korytarza 
przesyłowego ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), co 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Unii; 
mając na uwadze, że Turcja posiada duży 
potencjał w zakresie wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych dzięki dużej 
dostępności energii słonecznej, wiatrowej i 
geotermalnej,

Or. en

Poprawka 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że trwały pokój, 
stabilność i dobrobyt na Bałkanach mają 
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strategiczne znaczenie zarówno dla UE, 
jak i Turcji; mając na uwadze, że dzięki 
unikatowej historii i dziedzictwu 
kulturowemu, jak i szczególnym 
stosunkom z krajami bałkańskimi, Turcja 
jest najważniejszym podmiotem w 
regionie,

Or. en

Poprawka 65
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że liczba skarg 
kierowanych do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka już piąty rok z rzędu 
zwiększa się; mając na uwadze, że w 
praktyce nie osiągnięto wystarczającego 
postępu w obszarze praw człowieka,

Or. en

Poprawka 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla współzależność pomiędzy 
Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego; 
podkreśla, że uzupełnieniem takiej 
współzależności jest wartość 

1. podkreśla współzależność pomiędzy 
Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje istotne 
znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa 
energetycznego; wzywa Komisję do 
poważnego potraktowania obaw Turcji 
wynikających z egzekwowania zasad 
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potencjalnych synergii pomiędzy polityką 
zagraniczną i sąsiedzką Unii i Turcji, 
przynoszących obu stronom korzyści i 
większe możliwości wywierania wpływu; 
uważa jednak, że taka współzależność 
może przynieść pozytywne rezultaty 
jedynie, jeżeli będzie osadzona w 
kontekście wzajemnego zaangażowania, 
dialogu strategicznego, kontynuacji 
procesu reform i ich wdrażania, dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE oraz 
solidnej współpracy;

odnoszących się do unii celnej;

Or. en

Poprawka 67
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla współzależność pomiędzy 
Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego; 
podkreśla, że uzupełnieniem takiej 
współzależności jest wartość potencjalnych 
synergii pomiędzy polityką zagraniczną i
sąsiedzką Unii i Turcji, przynoszących 
obu stronom korzyści i większe 
możliwości wywierania wpływu; uważa 
jednak, że taka współzależność może 
przynieść pozytywne rezultaty jedynie, 
jeżeli będzie osadzona w kontekście 
wzajemnego zaangażowania, dialogu 
strategicznego, kontynuacji procesu 
reform i ich wdrażania, dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE oraz 
solidnej współpracy;

1. podkreśla bliskie powiązania między 
interesami Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich oraz Turcji, a jednocześnie 
uznaje potencjał Turcji w dziedzinie 
gospodarki i wzrostu oraz jej strategiczne 
znaczenie przede wszystkim w odniesieniu 
do bezpieczeństwa energetycznego; uznaje 
aktywną politykę zagraniczną Turcji i 
wartość potencjalnych synergii, jakie może 
ona mieć dla UE i jej państw 
członkowskich, przynoszących obu 
stronom korzyści i większe możliwości 
wywierania wpływu; uważa jednak, że taka 
współzależność najprawdopodobniej 
przyniesie pozytywne rezultaty wtedy, gdy 
będzie osadzona w kontekście wzajemnego 
zaangażowania, dialogu strategicznego, 
wdrażania reform oraz czynnego i 
wzajemnego wspierania dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE;
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Poprawka 68
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla współzależność pomiędzy 
Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla, 
że uzupełnieniem takiej współzależności 
jest wartość potencjalnych synergii 
pomiędzy polityką zagraniczną i sąsiedzką 
Unii i Turcji, przynoszących obu stronom 
korzyści i większe możliwości wywierania 
wpływu; uważa jednak, że taka 
współzależność może przynieść pozytywne 
rezultaty jedynie, jeżeli będzie osadzona w 
kontekście wzajemnego zaangażowania, 
dialogu strategicznego, kontynuacji 
procesu reform i ich wdrażania, dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE oraz 
solidnej współpracy;

1. podkreśla współzależność pomiędzy 
Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla stabilności i 
bezpieczeństwa energetycznego w 
Europie; podkreśla, że uzupełnieniem 
takiej współzależności jest wartość 
potencjalnych synergii pomiędzy polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa oraz polityką 
sąsiedztwa Unii i Turcji, przynoszących 
obu stronom korzyści i większe 
możliwości wywierania wpływu; uważa 
jednak, że taka współzależność może 
przynieść pozytywne rezultaty jedynie, 
jeżeli będzie osadzona w kontekście 
wzajemnego zaangażowania, dialogu 
strategicznego i skutecznej współpracy, 
kontynuacji wdrażania reform 
wewnętrznych oraz dobrych stosunków 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE;

Or. en

Poprawka 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla współzależność pomiędzy 1. podkreśla współzależność pomiędzy 
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Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla, 
że uzupełnieniem takiej współzależności 
jest wartość potencjalnych synergii 
pomiędzy polityką zagraniczną i sąsiedzką 
Unii i Turcji, przynoszących obu stronom 
korzyści i większe możliwości wywierania 
wpływu; uważa jednak, że taka 
współzależność może przynieść pozytywne 
rezultaty jedynie, jeżeli będzie osadzona w 
kontekście wzajemnego zaangażowania, 
dialogu strategicznego, kontynuacji 
procesu reform i ich wdrażania, dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE oraz 
solidnej współpracy;

Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla, 
że uzupełnieniem takiej współzależności 
jest wartość potencjalnych synergii 
pomiędzy polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa oraz polityką sąsiedztwa 
Unii i Turcji, przynoszących obu stronom 
korzyści i większe możliwości wywierania 
wpływu; uważa jednak, że taka 
współzależność może przynieść pozytywne 
rezultaty jedynie, jeżeli będzie osadzona w 
kontekście wzajemnego zaangażowania, 
poszanowania wartości i zasad UE, 
dialogu strategicznego, kontynuacji 
procesu reform i ich wdrażania, dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE oraz 
solidnej współpracy;

Or. en

Poprawka 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla współzależność pomiędzy 
Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla, 
że uzupełnieniem takiej współzależności 
jest wartość potencjalnych synergii 
pomiędzy polityką zagraniczną i sąsiedzką 
Unii i Turcji, przynoszących obu stronom 
korzyści i większe możliwości wywierania 
wpływu; uważa jednak, że taka 
współzależność może przynieść pozytywne 
rezultaty jedynie, jeżeli będzie osadzona w 

1. podkreśla współzależność pomiędzy 
Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Turcją; uznaje potencjał 
Turcji w dziedzinie gospodarki i wzrostu 
oraz jej istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla, 
że uzupełnieniem takiej współzależności 
jest wartość potencjalnych synergii 
pomiędzy polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa oraz polityką sąsiedztwa
Unii i Turcji, przynoszących obu stronom 
korzyści i większe możliwości wywierania 
wpływu; uważa jednak, że taka 
współzależność może przynieść pozytywne 
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kontekście wzajemnego zaangażowania, 
dialogu strategicznego, kontynuacji 
procesu reform i ich wdrażania, dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE oraz 
solidnej współpracy;

rezultaty jedynie, jeżeli będzie osadzona w
kontekście wzajemnego zaangażowania, 
dialogu strategicznego, kontynuacji 
procesu reform i ich wdrażania, dobrych 
stosunków Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE oraz 
solidnej współpracy; wyraża jednak 
zaniepokojenie negatywnymi 
środowiskowymi, archeologicznymi i 
społecznymi skutkami tureckiego 
podejścia do wzrostu gospodarczego; 
wzywa turecki rząd do ochrony tego 
archeologicznego i środowiskowego 
dziedzictwa poprzez priorytetowe 
traktowanie mniejszych i 
zrównoważonych pod względem 
środowiskowym i społecznym 
przedsięwzięć; zwraca się w tym względzie 
do instytucji UE i państw członkowskich 
UE o pełne wykorzystanie pod tym 
względem wszystkich unijnych 
instrumentów polityki rozszerzenia UE w 
odniesieniu do krajów kandydujących;

Or. en

Poprawka 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że unia celna między UE a 
Turcją pozwoliła Turcji na osiągnięcie 
wysokiego stopnia dostosowania w 
obszarze swobodnego przepływu towarów 
i w dalszym ciągu pobudza dwustronny 
handel między UE a Turcją, którego 
poziom w 2010 r. wyniósł łącznie 103 mld 
euro; zauważa jednak, że Turcja nie w 
pełni realizuje założenia unii celnej i 
wciąż utrzymuje przepisy, które naruszają 
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zobowiązania tego kraju dotyczące 
likwidowania technicznych barier 
handlowych, takich jak pozwolenia na 
przywóz, ograniczenia dotyczące przywozu 
z państw trzecich towarów będących w 
swobodnym obrocie w UE, pomoc 
państwa, egzekwowanie praw własności 
intelektualnej, wymogi dotyczące 
rejestrowania nowych produktów 
farmaceutycznych oraz dyskryminacja 
podatkowa; podkreśla, że nowe ramy 
prawne w zakresie wprowadzania 
produktów do obrotu oraz zasada 
wzajemnego uznawania wciąż muszą 
jeszcze zostać transponowane do 
tureckiego porządku prawnego;

Or. en

Poprawka 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że obie strony powinny 
aktywnie dążyć do osiągnięcia synergii 
pomiędzy polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa oraz polityką sąsiedztwa 
Unii i Turcji, przynoszących obu stronom 
korzyści i większe możliwości wywierania 
wpływu; uważa jednak, że taka 
współzależność może przynieść pozytywne 
rezultaty jedynie, jeżeli będzie osadzona w 
kontekście wzajemnego zaangażowania, 
dialogu strategicznego, kontynuacji 
procesu reform i wdrażania niezbędnych 
reform, dobrych stosunków Turcji z 
sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE oraz solidnej 
współpracy;
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Or. en

Poprawka 73
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje i popiera 
zamiar opracowania przez Komisję 
nowego pozytywnego programu 
dotyczącego stosunków między UE i 
Turcją, który – jeśli zostanie zrealizowany 
– przyniesie wymierne korzyści i pozwoli 
UE na pozostanie punktem odniesienia 
dla dalszych reform w Turcji i 
przybliżenia jej do spełnienia kryteriów 
niezbędnych do tego, by przystąpić do UE; 
uważa, że należy podjąć ponowne wysiłki, 
aby stworzyć warunki umożliwiające 
otwarcie nowych rozdziałów 
negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. odnotowuje obawy wyrażane przez 
turecki sektor biznesu w związku z 
obowiązującymi wymogami wizowymi, 
mającymi zastosowanie do tureckich 
obywateli, oraz kwotami transportowymi, 
mającymi zastosowanie do tureckich 
ciężarówek, a także jednostronnymi 
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zobowiązaniami Turcji, wynikającymi z 
unii celnej, w jej stosunkach handlowych 
z państwami trzecimi z uwagi na umowy o 
wolnym handlu zawarte między UE a tymi 
państwami;

Or. en

Poprawka 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta 
z liberalizacji reżimu wizowego; podkreśla 
znaczenie ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
pracownikom akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;
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Or. en

Poprawka 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Projekt rezolucji
Ustęp 1c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
Turcja wciąż nie w pełni wdrożyła 
protokół dodatkowy do układu o 
stowarzyszeniu WE-Turcja; wzywa turecki 
rząd do jego bezzwłocznego pełnego 
wdrożenia w sposób niedyskryminacyjny; 
apeluje do Turcji o zniesienie wszystkich 
wciąż istniejących ograniczeń dla 
swobodnego przepływu towarów, w tym 
dotyczących środków transportu 
przybywających z Cypru, a także do 
pełnego wdrożenia przepisów unii celnej 
w celu przełamania obecnego impasu w 
negocjacjach w sprawie przystąpienia do 
UE, związanego z odnośnymi rozdziałami;

Or. en

Poprawka 77
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 

2. w pełni popiera zamiar opracowania 
przez Komisję nowego programu 
dotyczącego stosunków między UE i 
Turcją, który ma się opierać na 
intensywniejszej komunikacji dotyczącej 
reform krajowych, większym 
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rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

dostosowaniu do dorobku prawnego w 
celu przyspieszenia postępów w 
negocjacjach w sprawie przystąpienia, 
lepszych stosunkach handlowych i 
gospodarczych, w tym ewentualnie na 
zmodyfikowaniu unii celnej tak, by 
obejmowała zamówienia publiczne i 
usługi, elastyczniejszych wymogach 
wizowych w celu pobudzenia 
transgranicznych kontaktów biznesowych 
i edukacyjnych oraz intensywniejszym 
dialogu na wysokim szczeblu między UE a 
Turcją dotyczącym polityki zagranicznej; 
uważa, że priorytetowo należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji dotyczących przede 
wszystkim wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych (rozdziały 23 i 24), 
konkurencji (rozdział 8) i energii (rozdział
15); nalega, by stosunki Turcji z 
sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

Or. en

Poprawka 78
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 

2. uznaje, że postępy w realizacji procesu 
przystąpienia do UE wciąż są 
niewystarczające; popiera inicjatywę 
Komisji dotyczącą opracowania nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją i podkreśla konieczność 
aktywnego podejmowania ponownych 
wysiłków na rzecz otwarcia kolejnych 
rozdziałów negocjacyjnych;
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negocjacji i dialogu;

Or. en

Poprawka 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję pozytywnego 
programu, który powinien nadać 
stosunkom między UE i Turcją nowy 
impet; uważa, że należy podjąć konkretne 
wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacyjnych dotyczących 
sprawiedliwości i praw podstawowych, co 
przyniesie obu stronom wymierne 
rezultaty i korzyści; nalega, by stosunki 
Turcji z jej sąsiadami były kluczowym 
czynnikiem przy formowaniu bliskich i 
trwałych stosunków z UE;

Or. en

Poprawka 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję pozytywnego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją, zatwierdzonego przez Radę w 
jej konkluzjach z dnia 5 grudnia 2011 r.; 
nalega, by stosunki Turcji ze wszystkimi 
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rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

Or. en

Poprawka 81
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; nalega, by stosunki Turcji z 
sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

Or. bg

Poprawka 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją, obejmującego wiele obszarów 
wspólnego zainteresowania, w tym m.in. 
reformy polityczne, dialog dotyczący 
polityki zagranicznej, energię, handel, 
wizy, mobilność i migrację oraz walkę z 
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członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

terroryzmem; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacyjnych; nalega, by 
stosunki Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE były 
kluczowym czynnikiem przy 
reorganizowaniu negocjacji i dialogu;

Or. en

Poprawka 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją, ukierunkowanego na zmianę 
systemu wizowego dla tureckich obywateli 
w taki sam sposób, jak dla obywateli 
innych krajów kandydujących, a także 
zapewniającego skuteczniejsze 
funkcjonowanie unii celnej dzięki 
wyeliminowaniu istniejących barier 
handlowych, jak i obaw Turcji 
dotyczących umów o wolnym handlu, 
które UE zawiera z państwami trzecimi; 
uważa, że należy podjąć ponowne wysiłki, 
aby stworzyć warunki umożliwiające 
otwarcie kolejnych rozdziałów 
negocjacyjnych; nalega, by stosunki Turcji 
z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

Or. en
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Poprawka 84
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją, a jednocześnie ponownie 
podkreśla decyzje Rady z dnia 11 grudnia 
2006 r. w sprawie otwarcia i w sprawie 
zamknięcia rozdziałów negocjacyjnych; 
uważa, że należy podjąć ponowne wysiłki,
aby stworzyć warunki umożliwiające 
otwarcie kolejnych rozdziałów 
negocjacyjnych; nalega, by stosunki Turcji 
z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

Or. en

Poprawka 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacyjnych;



PE478.719v01-00 50/293 AM\888692PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym
czynnikiem przy reorganizowaniu
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że Turcja powinna
podjąć ponowne i zwiększone wysiłki, aby 
stworzyć warunki umożliwiające otwarcie 
kolejnych rozdziałów negocjacji; nalega, 
by stosunki Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE stanowiły 
kluczowy wkład w reorganizację
negocjacji i dialogu;

Or. de

Poprawka 87
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacyjnych; nalega, by 
stosunki Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE miały duże 
znaczenie przy reorganizowaniu negocjacji 
i dialogu;

Or. en



AM\888692PL.doc 51/293 PE478.719v01-00

PL

Poprawka 88
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacyjnych; nalega, by 
stosunki Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE były 
kluczowym czynnikiem przy 
reorganizowaniu negocjacji i dialogu, a 
mianowicie przy pełnym egzekwowaniu 
protokołu z Ankary;

Or. en

Poprawka 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję nowego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacji; nalega, by stosunki 
Turcji z sąsiadującymi z nią państwami 
członkowskimi UE były kluczowym 
czynnikiem przy reorganizowaniu 
negocjacji i dialogu;

2. wyraża poparcie dla zamiaru 
opracowania przez Komisję pozytywnego 
programu dotyczącego stosunków między 
UE i Turcją; uważa, że należy podjąć 
ponowne wysiłki, aby stworzyć warunki 
umożliwiające otwarcie kolejnych 
rozdziałów negocjacyjnych; nalega, by 
stosunki Turcji z sąsiadującymi z nią 
państwami członkowskimi UE były 
kluczowym czynnikiem przy 
reorganizowaniu negocjacji i dialogu;
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Poprawka 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że o ile poczyniono pewne 
ograniczone postępy w odniesieniu do 
problemów związanych z bezpieczeństwem 
produktów, takie jak powołanie Rady ds. 
Nadzoru Rynku i Oceny Bezpieczeństwa 
Produktów, która łączy odnośne organy 
ds. nadzoru rynku, o tyle zasoby 
finansowe i ludzkie przydzielane na 
działania z zakresu nadzoru rynku wciąż 
są niewystarczające; zauważa, że liczba 
stosowanych środków utrzymuje się na 
niskim poziomie, a przegląd 
ustawodawstwa w zakresie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów nie został 
zakończony;

Or. en

Poprawka 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Projekt rezolucji
Ustęp 2b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że istniejące mechanizmy 
prowadzenia dialogu między rządem a 
społeczeństwem obywatelskim nie są 
wykorzystywane w sposób wydajny, a 
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udział konsumenckich organizacji 
pozarządowych w działaniach z zakresu 
kształtowania polityki i stanowienia prawa 
utrzymuje się na niskim poziomie; wzywa 
turecki rząd do pełnego zaangażowania 
organizacji konsumenckich w proces 
konsultacji w dziedzinie legislacji i 
polityki oraz do podjęcia wszelkich 
koniecznych działań popierających i 
umacniających ruch konsumencki; 
zachęca organizacje konsumenckie do 
połączenia sił, żeby zwiększyć swoją 
reprezentatywność, w tym poprzez 
stworzenie konfederacji organizacji 
konsumenckich;

Or. en

Poprawka 92
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy prawa wyborczego oraz 
zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 
wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego;

3. wyraża uznanie dla Turcji za wolne i 
uczciwe wybory powszechne w czerwcu 
2011 r., które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za „demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie”; podkreśla 
znaczenie zreformowania tureckiego 
prawa wyborczego oraz sugeruje, by 
Turcja rozważyła obniżenie 
obowiązującego 10-procentowego 
minimalnego progu, warunkującego 
wejście partii do parlamentu;

Or. en
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Poprawka 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy prawa wyborczego oraz 
zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 
wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego;

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za wolne i uczciwe; podkreśla 
ponownie to, że Turcja musi znieść 10-
procentowy minimalny próg uprawniający
do wejścia do parlamentu, który jest 
najwyższy wśród wszystkich państw 
członkowskich Rady Europy;

Or. en

Poprawka 94
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy prawa wyborczego oraz 
zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; ponawia 
wezwania zawarte w swoich 
wcześniejszych rezolucjach z 2006 r., 2007 
r., 2009 r. i 2010 r. dotyczące znaczenia
zreformowania prawa wyborczego oraz 
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wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego;

zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 
wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego;

Or. en

Poprawka 95
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy prawa wyborczego oraz 
zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 
wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego;

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; apeluje do 
Turcji o zreformowanie prawa 
wyborczego oraz zniesienie 10-
procentowego minimalnego progu 
uprawniającego do wejścia do parlamentu, 
który jest najwyższy wśród wszystkich 
państw członkowskich Rady Europy i nie 
odzwierciedla pluralizmu społeczeństwa 
tureckiego;

Or. en

Poprawka 96
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy prawa wyborczego oraz 
zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 
wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego;

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy ustawy o partiach 
politycznych i prawa wyborczego oraz 
zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 
wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego, a także 
wprowadzenia obowiązkowego systemu 
określającego minimalny udział kobiet 
i zapewniającego równą reprezentację 
kobiet na listach wyborczych oraz 
zlikwidowania przeszkód dla formowania 
w parlamencie grup politycznych w celu 
zapewnienia większej reprezentacji i 
wprowadzenia większej różnorodności do 
tureckiego życia politycznego;

Or. en

Poprawka 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 

3. wyraża uznanie dla Turcji za przebieg 
procesu wyborczego przy okazji wyborów 
powszechnych w czerwcu 2011 r., w czasie 
których odnotowano wysoką frekwencję 
wyborczą i które obserwatorzy zagraniczni 
uznali za demokratyczne, pluralistyczne i 
ukształtowane przez dynamiczne 
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społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy prawa wyborczego oraz 
zniesienia 10-procentowego minimalnego 
progu uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, który jest najwyższy wśród 
wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy i nie odzwierciedla pluralizmu 
społeczeństwa tureckiego;

społeczeństwo obywatelskie; podkreśla 
znaczenie reformy prawa wyborczego i 
ustawodawstwa dotyczącego partii 
politycznych oraz zniesienia 10-
procentowego minimalnego progu 
uprawniającego do wejścia do parlamentu, 
który jest najwyższy wśród wszystkich 
państw członkowskich Rady Europy i nie 
odzwierciedla pluralizmu społeczeństwa 
tureckiego; podkreśla ponadto znaczenie 
likwidacji przeszkód utrudniających 
tworzenie grup politycznych w 
parlamencie oraz zapewnianie pomocy 
budżetowej; wzywa Najwyższą Radę 
Wyborczą do dokonania przeglądu decyzji 
podjętych przed wyborami 
parlamentarnymi i po nich, służących 
wykluczeniu kandydatów niezależnych;

Or. fr

Poprawka 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że turecki rząd, po 
zwycięstwie w wyborach, ma polityczną 
siłę do tego, by rozwiązać najpoważniejsze 
problemy kraju, a mianowicie znaleźć 
zrównoważone i pokojowe rozwiązanie
problemu kurdyjskiego oraz stworzyć 
bardziej demokratyczną i cywilną 
konstytucję; wyraża w tym względzie 
ubolewanie w związku z ciągłym 
przetrzymywaniem w areszcie dziewięciu 
członków Wielkiego Zgromadzenia 
Narodowego Turcji: Kemala Aktaşa, 
Faysala Sarıyıldıza, Gülser Yıldırım, 
Ibrahima Ayhana, Hatipa Dicle’a, Selmy 
Irmak (BDP), Mustafy Balbaya, Mehmeta 
Haberala (CHP) i Engina Alana (MHP);
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Or. en

Poprawka 99
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
nowego rządu Republiki Tureckiej o 
utworzeniu ministerstwa do spraw UE, co 
pokazuje, że jest on świadomy 
najwyższego znaczenia ponownych 
wysiłków, zobowiązań i dialogu;

skreślony

Or. nl

Poprawka 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
nowego rządu Republiki Tureckiej o 
utworzeniu ministerstwa do spraw UE, co 
pokazuje, że jest on świadomy 
najwyższego znaczenia ponownych 
wysiłków, zobowiązań i dialogu;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
nowego rządu Republiki Tureckiej o 
utworzeniu ministerstwa do spraw UE, co 
pokazuje, że jest on świadomy 
najwyższego znaczenia ponownych 
wysiłków, zobowiązań i dialogu; ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje podpisany w 
dniu 28 września 2011 r. protokół ustaleń 
w sprawie oddelegowana tureckich 
urzędników do Komisji Europejskiej, a 
jednocześnie podkreśla potrzebę ściślejszej 
współpracy z Parlamentem Europejskim 
w celu wymiany doświadczeń w zakresie 
kryteriów UE i wspólnotowego dorobku 
prawnego;

Or. en
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Poprawka 101
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla jego znaczenie jako platformy 
dla wszystkich partii politycznych, opartej 
na systemie kontroli i równowagi oraz 
umożliwiającej im udział w dialogu 
demokratycznym i propagowanie szeroko 
zakrojonego procesu reform;

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla jego znaczenie jako platformy 
dla wszystkich tureckich partii 
politycznych, które wyrzekły się przemocy 
i są w pełni oddane demokracji i 
procesowi reform;

Or. en

Poprawka 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla jego znaczenie jako platformy 
dla wszystkich partii politycznych, opartej 
na systemie kontroli i równowagi oraz 
umożliwiającej im udział w dialogu 
demokratycznym i propagowanie szeroko 
zakrojonego procesu reform;

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla konieczność zwiększania jego 
znaczenia jako platformy dla wszystkich 
partii politycznych, opartej na systemie 
kontroli i równowagi oraz umożliwiającej 
im udział w dialogu demokratycznym i 
propagowanie szeroko zakrojonego 
procesu reform;

Or. en



PE478.719v01-00 60/293 AM\888692PL.doc

PL

Poprawka 103
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla jego znaczenie jako platformy 
dla wszystkich partii politycznych, opartej 
na systemie kontroli i równowagi oraz 
umożliwiającej im udział w dialogu 
demokratycznym i propagowanie szeroko 
zakrojonego procesu reform;

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla jego znaczenie jako platformy 
dla wszystkich partii politycznych, opartej 
na systemie kontroli i równowagi oraz 
umożliwiającej im udział w dialogu 
demokratycznym i propagowanie szeroko 
zakrojonego procesu reform; wyraża 
zaniepokojenie poważną presją wywieraną 
na świeckie państwo;

Or. nl

Poprawka 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla jego znaczenie jako platformy 
dla wszystkich partii politycznych, opartej 
na systemie kontroli i równowagi oraz 
umożliwiającej im udział w dialogu 
demokratycznym i propagowanie szeroko 
zakrojonego procesu reform;

5. przypomina o roli Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka tureckiego systemu 
demokratycznego i w związku z tym 
podkreśla jego znaczenie jako platformy 
dla wszystkich partii politycznych, opartej 
na systemie kontroli i równowagi oraz 
umożliwiającej im udział w dialogu 
demokratycznym i propagowanie szeroko 
zakrojonego procesu reform; wzywa rząd 
Turcji do przestrzegania zasady 
immunitetu poselskiego i do podjęcia w 
tym kontekście niezbędnych działań 
zapewniających zwolnienie uwięzionych 
posłów;
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Or. fr

Poprawka 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
wszczęcie procesu przeciwko osobom 
odpowiedzialnym za turecki zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 12 września 
1980 r.; uważa, że proces ten jest okazją 
do zwiększenia zaufania do prawidłowego 
funkcjonowania tureckiej demokracji; 
podkreśla znaczenie praw procesowych 
przysługujących oskarżonym; wyraża 
pełne poparcie dla procesu opracowywania 
nowej cywilnej konstytucji tureckiej, która 
umożliwi rzeczywistą reformę 
konstytucyjną, wspierającą demokrację, 
zasady państwa prawa, podstawowe prawa 
i wolności, pluralizm, integrację społeczną 
i jedność społeczeństwa tureckiego; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
zapewnieniu równej reprezentacji 
wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności,
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża jednak pełne poparcie 
dla opracowywania zupełnie nowej 
konstytucji tureckiej zastępującej obecną 
konstytucję, która zaczęła obowiązywać w 
Turcji po zamachu stanu w 1980 r.;
podkreśla, że taka nowa demokratyczna 
konstytucja musi wspierać zasadę państwa 
prawa, egzekwowanie podstawowych praw 
i wolności, nadanie społeczeństwu 
obywatelskiemu większych uprawnień, 
oddzielenie religii od państwa, cywilną 
kontrolę nad wojskiem, pluralizm 
polityczny oraz sprawiedliwe traktowanie 
mniejszości;

Or. en

Poprawka 107
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej konstytucji 
tureckiej, która umożliwi rzeczywistą 
reformę konstytucyjną, wspierającą 
demokrację, zasady państwa prawa, 
podstawowe prawa i wolności, pluralizm, 
integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu 
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reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

właściwej reprezentacji wszystkich partii 
politycznych w Konstytucyjnym Komitecie 
Pojednawczym oraz zobowiązanie się do 
oparcia procesu opracowywania nowej 
konstytucji na jak najszerszych 
konsultacjach ze wszystkimi grupami 
społecznymi;

Or. en

Poprawka 108
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla nowej 
cywilnej konstytucji tureckiej i uważa to za 
okazję do propagowania demokracji, 
zasady państwa prawa, podstawowych 
praw i wolności, pluralizmu, integracji
społecznej i jedności społeczeństwa 
tureckiego; podkreśla konieczność 
kontynuowania prac przygotowawczych w 
procesie tworzenia nowej konstytucji oraz 
podkreśla znacznie nadania temu 
procesowi prawdziwie integracyjnego 
charakteru oraz aktywnego 
zaangażowania w ten proces wszystkich 
partii politycznych i społeczeństwa 
obywatelskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje zatem decyzję o zapewnieniu 
równej reprezentacji wszystkich sił 
politycznych w Konstytucyjnym Komitecie 
Pojednawczym oraz zobowiązanie się do 
oparcia procesu opracowywania nowej 
konstytucji na jak najszerszych 
konsultacjach ze wszystkimi grupami 
społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
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obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną, dobre 
sprawowanie rządów i odpowiedzialność 
oraz jedność społeczeństwa tureckiego; 
wyraża zaniepokojenie w związku z 
zachodzącą polaryzacją społeczeństwa 
tureckiego oraz brakiem wiary w 
niezależność instytucji; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
przedstawienia komisji AFET do lata 
szczegółowego sprawozdania w sprawie 
starań dotyczących wdrożenia tej decyzji;

Or. en

Poprawka 110
Emine Bozkurt
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, w 
szczególności wolność wypowiedzi i 
wolność prasy, pluralizm, integrację 
społeczną i jedność społeczeństwa 
tureckiego; z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 111
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
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pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach procesu, 
który będzie rzeczywiście angażował 
tureckie społeczeństwo obywatelskie;

Or. en

Poprawka 112
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa wszystkie partie 
polityczne i zainteresowane podmioty do 
przyjęcia pozytywnego i konstruktywnego 
podejścia podczas negocjacji dotyczących 
nowej konstytucji;
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Or. en

Poprawka 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa wszystkie partie 
polityczne i podmioty do przyjęcia 
pozytywnego i konstruktywnego podejścia 
do tworzenia nowej konstytucji;

Or. en

Poprawka 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina o potrzebie kontynuacji 6. przypomina o potrzebie kontynuacji 
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wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
wspierającą demokrację, zasady państwa 
prawa, podstawowe prawa i wolności, 
pluralizm, integrację społeczną i jedność 
społeczeństwa tureckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o zapewnieniu równej 
reprezentacji wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

wdrażania pakietu reform konstytucyjnych 
z 2010 r.; wyraża pełne poparcie dla 
procesu opracowywania nowej cywilnej 
konstytucji tureckiej, która umożliwi 
rzeczywistą reformę konstytucyjną, 
mogącą wspierać demokrację, zasady 
państwa prawa, podstawowe prawa i 
wolności, pluralizm, integrację społeczną i 
jedność społeczeństwa tureckiego; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
zapewnieniu równej reprezentacji 
wszystkich sił politycznych w 
Konstytucyjnym Komitecie Pojednawczym 
oraz zobowiązanie się do oparcia procesu 
opracowywania nowej konstytucji na jak 
najszerszych konsultacjach ze wszystkimi 
grupami społecznymi w ramach ścisłego 
angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. de

Poprawka 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca Turcję do przyjęcia 
nowoczesnej karty praw, która opierałaby 
się na obowiązujących europejskich i 
powszechnych źródłach praw człowieka, w 
tym przede wszystkim na Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
która byłaby z nimi porównywalna;

Or. en

Poprawka 116
Ria Oomen-Ruijten
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Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczenie utrzymywania 
dobrych i konstruktywnych stosunków 
przez rząd i opozycję, co warunkuje 
przeprowadzenie skutecznego procesu 
reform; przypomina, że prawdziwie 
demokratyczne i pluralistyczne 
społeczeństwo musi nieprzerwanie opierać 
się na dwóch filarach, jakimi są rząd i 
opozycja, oraz na nieustającym dialogu i 
współpracy między tymi dwoma 
podmiotami;

Or. en

Poprawka 117
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że nowa konstytucja 
powinna chronić prawa wszystkich grup i 
jednostek w Turcji, gwarantować rozdział 
władzy, zapewniać niezawisłość 
sądownictwa oraz pełny cywilny nadzór 
nad wojskiem;

Or. en

Poprawka 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca Turcję do wykorzystania 
procesu tworzenia konstytucji jako szansy 
na rozwinięcie bardziej realistycznej i 
demokratycznej tożsamości, pozwalającej 
na pełne uznanie i jednakowe 
uczestnictwo wszystkich żyjących w tym 
kraju obok większości tureckiej grup 
etnicznych, w tym Kurdów, Lazów, 
Czerkiesów, Romów, Alewitów, 
Syryjczyków, Arabów, Greków, Ormian, 
Żydów i innych; jest zdania, że obecne 
zawarte w konstytucji odniesienia do 
„tureckości” nie odpowiadają 
różnorodności tureckiego społeczeństwa 
oraz że nowoczesne obywatelstwo nie 
powinno koncentrować się na 
pochodzeniu etnicznym;

Or. en

Poprawka 119
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zaleca, aby w nowej konstytucji nie 
definiowano tureckiej tożsamości 
etnicznej, ponieważ mogłoby to 
negatywnie wpłynąć na ochronę 
mniejszości przed dyskryminacją; 
podkreśla ponadto, że w nowej konstytucji 
należy zawrzeć wyraźny rozdział władzy w 
Turcji;

Or. en

Poprawka 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak
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Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
zapewnieniu wszystkim siłom politycznym 
jednakowej reprezentacji w 
konstytucyjnym komitecie pojednawczym 
oraz zobowiązanie do prowadzenia 
procesu tworzenia konstytucji w oparciu o 
szeroko zakrojone konsultacje ze 
społeczeństwem obywatelskim; zauważa 
konieczność tego, by wszystkie 
zainteresowane strony dążyły do 
osiągnięcia prawdziwego porozumienia 
opartego na kompromisie; apeluje o 
ożywienie debaty dotyczącej reformy 
konstytucyjnej na wszystkich szczeblach 
tureckiego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w 
celu zapewnienia cywilnej kontroli 
wydatków wojskowych;

skreślony

Or. nl

Poprawka 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
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Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych;

7. popiera pełną kontrolę 
demokratycznych instytucji politycznych 
nad armią; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych; 

Or. el

Poprawka 123
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz dalszej poprawy 
cywilnego nadzoru nad armią, w 
szczególności przez przyjęcie ustawy o 
Trybunale Obrachunkowym w grudniu 
2010 r., która gwarantuje cywilną 
kontrolę wydatków wojskowych;
podkreśla jednak konieczność ciągłego 
zapewniania świeckiego charakteru sił 
zbrojnych oraz ich zdolności 
operacyjnych, biorąc pod uwagę 
znaczenie członkostwa Turcji w NATO;

Or. en

Poprawka 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia parlamentarnej kontroli 
wydatków wojskowych; apeluje do 
wymiaru sprawiedliwości o objęcie 
żandarmerii i sił zbrojnych cywilną 
jurysdykcją;

Or. en

Poprawka 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych; wyraża jednak ubolewanie w 
związku z negatywnymi skutkami 
zawartego w ustawie o Trybunale 
Obrachunkowym przepisu (art. 44) 
dotyczącego wyjątku dla wydatków 
wojskowych, polegającymi na braku 
przejrzystości jednej z ważnych pozycji w 
budżecie państwa, a także jest zdania, że 
podobny wyjątek dla wojska w ustawie o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich 
potwierdza niedostateczną kontrolę 
instytucjonalną nad wojskiem; 

Or. en
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Poprawka 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki na rzecz poprawy cywilnego 
nadzoru nad armią, w szczególności przez 
przyjęcie ustawy o Trybunale 
Obrachunkowym w grudniu 2010 r. w celu 
zapewnienia cywilnej kontroli wydatków 
wojskowych; wzywa do sprawowania 
przez Trybunał ścisłej kontroli wydatków 
wojskowych; wzywa do ponownego 
zapewnienia cywilnej kontroli wymiaru 
sprawiedliwości w strukturach 
żandarmerii i wojska;

Or. en

Poprawka 127
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu 
sądowego musi być jednym z priorytetów 
w działaniach modernizacyjnych Turcji i 
że rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 

8. podkreśla, że trwające reformy 
sądownictwa powinny nadal być 
traktowane priorytetowo w ramach 
przeprowadzanego procesu reform, jak 
ma to miejsce we wszystkich krajach 
kandydujących do UE, oraz że rezultatem 
takiej reformy musi być stworzenie 
nowoczesnego, skutecznego i w pełni 
niezawisłego tureckiego wymiaru 
sprawiedliwości, który nie będzie podatny 
na wpływy polityczne i który będzie 
koncentrował się na prawach i 
wolnościach jednostki; przychylnie odnosi 
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zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej instancji 
orzeczeń Naczelnej Rady dotyczących 
promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

się do przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką, a także decyzję 
ministerstwa sprawiedliwości dotyczącą 
utworzenia dyrekcji generalnej praw 
człowieka; z zadowoleniem przyjmuje 
ponadto wysiłki rządu na rzecz stworzenia 
pakietu reform wymiaru sprawiedliwości, 
w tym przegląd strategii dotyczącej 
reformy sądownictwa i towarzyszącego jej 
planu działania, w których uczestniczą 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
izby adwokackie i odnośne organizacje 
pozarządowe;

Or. en

Poprawka 128
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących Naczelnej 
Rady Sędziów i Prokuratorów (Naczelna 
Rada) oraz Trybunału Konstytucyjnego w 
ścisłym porozumieniu z Komisją 
Wenecką; zwraca uwagę na potrzebę 
podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej instancji 
orzeczeń Naczelnej Rady dotyczących 
promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
jest niezbędnym warunkiem tego, by 
działania modernizacyjne Turcji powiodły 
się, i że rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy, de iure i de 
facto, który gwarantowałby należyte 
procedury prawne wszystkim obywatelom;
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sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

Or. en

Poprawka 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących Naczelnej 
Rady Sędziów i Prokuratorów (Naczelna 
Rada) oraz Trybunału Konstytucyjnego w 
ścisłym porozumieniu z Komisją 
Wenecką; zwraca uwagę na potrzebę 
podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej instancji 
orzeczeń Naczelnej Rady dotyczących 
promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
jest niezbędnym warunkiem tego, by 
działania modernizacyjne Turcji powiodły 
się, i że rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy, który 
gwarantowałby należyte procedury 
prawne wszystkim obywatelom;

Or. en

Poprawka 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być w pełni 
niezależny, bezstronny, nowoczesny i 
skuteczny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka; jest 
zdania, że rząd nie może wywierać wpływu 
na zadania wykonywane w sposób 
niezależny przez państwowych 
prokuratorów i sędziów; jest zdania, że w 
trakcie spraw sądowych obywatele 
powinni mieć możliwość i prawo do 
obrony w języku ojczystym;

Or. en

Poprawka 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
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nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki rządu na 
rzecz dokonania przeglądu strategii 
dotyczącej reformy sądownictwa, którą 
przyjęto w 2009 r., oraz towarzyszącego jej 
planu działania, w których uczestniczą 
wszystkie zainteresowane podmioty
sądownictwa, izby adwokackie i branżowe 
organizacje pozarządowe;

Or. en

Poprawka 132
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada), która powinna 
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Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

funkcjonować w charakterze niezależnego 
organu, oraz Trybunału Konstytucyjnego 
w ścisłym porozumieniu z Komisją 
Wenecką; zwraca uwagę na potrzebę 
podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

Or. en

Poprawka 133
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(HSYK) oraz Trybunału Konstytucyjnego 
w ścisłym porozumieniu z Komisją 
Wenecką; zachęca tureckie władze do 
zajęcia się pozostałymi kwestiami, takimi
jak tryb wybierania członków HSYK, rola 
ministra sprawiedliwości w ramach tego 
organu, a także sposób mianowania 
sędziów i prokuratorów; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
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dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

Or. en

Poprawka 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia możliwości kontroli sądowej 
wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz kar 
dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

8. podkreśla, że reforma systemu sądowego 
musi być jednym z priorytetów w 
działaniach modernizacyjnych Turcji i że 
rezultatem takiej reformy musi być 
nowoczesny, skuteczny, w pełni niezależny 
i bezstronny system sądowy; w tym 
kontekście przychylnie odnosi się do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów 
(Naczelna Rada) oraz Trybunału 
Konstytucyjnego w ścisłym porozumieniu 
z Komisją Wenecką; wyraża 
zaniepokojenie w związku z tym, że rola, 
jaką odgrywa minister sprawiedliwości w 
Naczelnej Radzie, i sposób mianowania 
sędziów mogą negatywnie wpłynąć na 
niezawisłość, i zwraca się o zapewnienie 
przejrzystości i kontroli sądowej nad 
orzeczeniami Naczelnej Rady; zwraca 
uwagę na potrzebę podjęcia dalszych 
działań w celu zapewnienia możliwości 
kontroli sądowej wszystkich wydanych w 
pierwszej instancji orzeczeń Naczelnej 
Rady dotyczących promocji, przeniesień 
oraz kar dyscyplinarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję ministerstwa 
sprawiedliwości dotyczącą utworzenia 
dyrekcji generalnej praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
ministerstwa sprawiedliwości dotyczącą 
utworzenia dyrekcji generalnej praw 
człowieka; przychylnie odnosi się także do 
przyjęcia przepisów dotyczących Naczelnej 
Rady Sędziów i Prokuratorów (Naczelna 
Rada) oraz Trybunału Konstytucyjnego w 
ścisłym porozumieniu z Komisją 
Wenecką; zwraca uwagę na potrzebę 
podjęcia dalszych działań w celu 
umożliwienia dokonywania kontroli 
sądowej wszystkich wydanych w pierwszej 
instancji orzeczeń Naczelnej Rady 
dotyczących promocji, przeniesień oraz 
kar dyscyplinarnych;

Or. en

Poprawka 136
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża zaniepokojenie dużą liczbą 
wyroków wydanych przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka przeciwko 
Turcji, w których uznano, że turecki 
wymiar sprawiedliwości niewłaściwie 
rozpatrzył przypadki naruszenia praw 
człowieka lub do takich naruszeń 
doprowadził; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie w ministerstwie 
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sprawiedliwości departamentu praw 
człowieka, którego głównym zadaniem 
powinno być zapobieganie naruszeniom 
praw człowieka, zwłaszcza poprzez pełne i 
skuteczne wyegzekwowanie przez Turcję 
wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

Or. en

Poprawka 137
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że w nowym 
ustawodawstwie dotyczącym Trybunału 
Konstytucyjnego należy dopilnować, aby 
ta instancja sądowa była uprawniona do 
oceniania i dokonywania przeglądu 
zgodności tureckich ustaw z 
ratyfikowanymi przez Turcję 
międzynarodowymi umowami, takimi jak 
europejska konwencja praw człowieka;

Or. en

Poprawka 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że wyrok w sprawie 
Hranta Dinka jest kolejnym przykładem 
systemowych wad tureckiego wymiaru 
sprawiedliwości oraz ograniczeń w 
dochodzeniach prowadzonych w Turcji, 
co nie tylko utrudnia wymierzanie 
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sprawiedliwości, lecz również sprawia, że 
staje się ono częścią problemu, a nie jego 
rozwiązaniem; podkreśla w tym 
kontekście wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z 2010 r., 
zgodnie z którym Turcja nie 
przeprowadziła skutecznych dochodzeń 
dotyczących zabójstwa Hranta Dinka; jest 
zdania, że proces ten jest sprawdzianem 
dla funkcjonowania zasady państwa 
prawa i niezawisłości sądownictwa w 
Turcji, a także okazją do rzucenia światła 
na „głębokie państwo”, przestępców i 
związek wysokich rangą urzędników z 
zabójstwem Hranta Dinka i kilku innych 
dziennikarzy w przeszłości;

Or. en

Poprawka 139
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 

9. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie przez rząd pakietu reform 
sądownictwa; ponownie wyraża jednak 
zaniepokojenie z powodu faktu, że sądowe 
normy proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i sprawnego procesu, w 
tym m.in. prawo dostępu do obciążających 
dowodów i dokumentów dotyczących 
postępowania sądowego na wczesnych 
etapach postępowania oraz prawo do 
dostatecznych gwarancji proceduralnych 
dla każdego podejrzanego; wyraża 
poważne zaniepokojenie z powodu 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym, które obecnie 
może trwać nawet do dziesięciu lat i 
stanowi de facto karę odbywaną bez 
procesu sądowego; wzywa Wielkie 
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Europejskiej; Zgromadzenie Narodowe Turcji do 
zreformowania przepisów, w tym 
dotyczących stosowania i czasu trwania 
aresztu tymczasowego, zgodnie z 
europejską konwencją praw człowieka i 
innymi normami Rady Europy; jest 
zdania, że istnienie sądów wyjazdowych, 
dysponujących szczególnymi 
uprawnieniami zbliżonymi do tych, jakie 
miały dawne sądy bezpieczeństwa 
państwowego, jest sprzeczne z duchem 
sprawiedliwości i zasadą państwa prawa;

Or. en

Poprawka 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w tym 
prawo dostępu do obciążających dowodów 
na wczesnych etapach postępowania oraz 
prawo do dostatecznych gwarancji dla 
wszystkich podejrzanych; wyraża poważne 
zaniepokojenie z powodu długiego 
przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że procedury sądowe nie 
uległy dotychczas wystarczającej poprawie 
pod względem wydajności i norm, by 
zapewnić sprawiedliwy i szybki proces; 
ma to negatywny wpływ na prawo dostępu 
do obciążających dowodów na wczesnych 
etapach postępowania oraz prawo do 
dostatecznych gwarancji dla wszystkich 
podejrzanych; wyraża poważne 
zaniepokojenie z powodu długiego 
przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej; apeluje do rządu o 
kontynuowanie procesu reform i 
dokonanie przeglądu ustawy o 
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przeciwdziałaniu terroryzmowi (TMK) 
oraz tureckiego kodeksu karnego (TCK), 
a w szczególności przepisów określonych 
w art. 125, 216, 301 i 314 TMK oraz w art. 
6 i 7 TCK; delegacja ad hoc Parlamentu 
ds. obserwacji procesów dziennikarzy w 
Turcji będzie w dalszym ciągu 
monitorować postępy w tym zakresie1;

Or. en

Poprawka 141
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto 
karą odbywaną bez procesu sądowego; 
wzywa Wielkie Zgromadzenie Narodowe 
Turcji do zreformowania przepisów 
dotyczących aresztu tymczasowego i do 
dostosowania maksymalnych okresów 
przetrzymywania w aresztach w Turcji do 
przeciętnych okresów obowiązujących w 
Unii Europejskiej;

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że procedury sądowe nie 
zostały dotychczas poprawione na tyle, by 
zapewnić prawo do sprawiedliwego i 
szybkiego procesu, w tym prawo dostępu 
do obciążających dowodów na wczesnych 
etapach postępowania oraz prawo do 
dostatecznych gwarancji dla wszystkich 
podejrzanych; wyraża zaniepokojenie z 
powodu długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i zachęca rząd do 
rozszerzenia zakresu alternatywnych 
rozwiązań oraz do dokonania przeglądu 
obowiązujących przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego, przy wykorzystaniu 
najlepszych praktyk stosowanych w 
państwach członkowskich UE;

Or. en

                                               
1 Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ministerstwa sprawiedliwości z dnia 19 stycznia dotyczącą projektu 
ustawy.
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Poprawka 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

9. ponownie wyraża poważne 
zaniepokojenie z powodu faktu, że sądowe 
normy proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
ponownie wyraża także poważne 
zaniepokojenie z powodu długiego 
przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
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tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym, które obecnie 
może trwać nawet do dziesięciu lat i staje 
się de facto karą odbywaną bez procesu 
sądowego; wzywa Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji do zreformowania 
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka przepisów 
dotyczących wyjątkowego charakteru 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 144
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
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maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje w 
tym względzie przedstawiony niedawno 
przez ministerstwo sprawiedliwości projekt 
ustawy określający czytelną listę 
kryteriów, które muszą być spełnione, aby 
można było wydać decyzję o aresztowaniu;

Or. en

Poprawka 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej; zwraca ponadto uwagę na 
zobowiązanie Turcji do rygorystycznego 
przestrzegania obowiązków wynikających 
z art. 6 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności w 
zakresie sprawiedliwego procesu w 
rozsądnym terminie, a mianowicie poprzez 
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utworzenie w tureckim systemie prawnym 
sądów apelacyjnych i zwiększenie 
możliwości sądów najwyższych;

Or. en

Poprawka 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje w 
tym względzie prowadzone przez Turcję 
prace nad przeglądem ustawodawstwa w 
zakresie procedur aresztowania;

Or. en

Poprawka 147
Tunne Kelam
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej; wyraża zaniepokojenie w 
związku z dużą liczbą nieletnich więźniów, 
sięgającą 2 500 osób w grupie wiekowej 
12–18 lat;

Or. en

Poprawka 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 

9. ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu faktu, że sądowe normy 
proceduralne nie zostały dotychczas 
poprawione na tyle, by zapewnić prawo do 
sprawiedliwego i szybkiego procesu, w 
tym prawo dostępu do obciążających 
dowodów na wczesnych etapach 
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postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej;

postępowania oraz prawo do dostatecznych 
gwarancji dla wszystkich podejrzanych; 
wyraża poważne zaniepokojenie z powodu
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym, które staje się de facto karą 
odbywaną bez procesu sądowego; wzywa 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
do zreformowania przepisów dotyczących 
aresztu tymczasowego i do dostosowania 
maksymalnych okresów przetrzymywania 
w aresztach w Turcji do przeciętnych 
okresów obowiązujących w Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne starania rządu Turcji na rzecz 
określenia konkretnych i jasnych 
kryteriów dotyczących podejmowania 
decyzji o aresztowaniu;

Or. en

Poprawka 149
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje starania 
rządu Turcji na rzecz rozszerzenia zakresu 
alternatywnych środków w stosunku do
procedur tymczasowego aresztowania i 
określenia bardziej konkretnych powodów 
wydawania decyzji o tymczasowym 
aresztowaniu; z zadowoleniem przyjmuje 
rezultaty legislacyjnych i 
administracyjnych środków
wprowadzonych w ostatnich latach w celu 
zmniejszenia obciążenia pracą w sądach, 
a ponadto zachęca rząd do 
koncentrowania się w większym stopniu 
na analizach dotyczących sposobów 
rozwiązania tego problemu;

Or. en
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Poprawka 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
rezultatem postępowania sądowego w 
sprawie zabójstwa dziennikarza Hranta 
Dinka;

Or. en

Poprawka 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża ubolewanie w związku z 
faktem, że w wyniku tzw. operacji 
przeciwko KCK od 2009 r. aresztowano 
tysiące kurdyjskich działaczy politycznych, 
w tym sześciu, którzy zostali następnie w 
sposób demokratyczny wybrani na posłów 
do parlamentu, 16 pełniących funkcję 
burmistrzów, dziesiątki członków rad 
miejskich i członków kierownictwa BDP 
(Partii Pokoju i Demokracji), członków 
rad i szefów filii Stowarzyszenia Praw 
Człowieka, a pod koniec 2011 r. operacje 
te zostały rozszerzone na kurdyjskich 
prawników i dziennikarzy, przedstawiciela 
środowiska akademickiego doradzającego 
BDP w sprawie reformy konstytucjonalnej 
oraz wydawcę;

Or. en



AM\888692PL.doc 93/293 PE478.719v01-00

PL

Poprawka 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa rząd Turcji, aby w celu 
rozwiązania problemu ciągłych zaległości 
w rozpatrywaniu spraw doprowadził do 
jak najszybszego rozpoczęcia działalności 
przez regionalne sądy apelacyjne, które 
zgodnie z prawem powinny były rozpocząć 
działanie w czerwcu 2007 r., a także by 
koncentrował się na szkoleniu sędziów w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla znaczenie prawa każdego 
obywatela do odpowiedniej obrony w 
sprawach sądowych i przypomina o 
odpowiedzialności państwa za 
zagwarantowanie dostępu do obrony 
prawnej; przypomina ponadto, że 
prawnicy powinni być objęci immunitetem 
w sprawach cywilnych i karnych w 
odniesieniu do istotnych oświadczeń 
formułowanych w dobrej wierze na 
piśmie, ustnych wystąpień lub wystąpień 
w ramach obowiązków zawodowych przed 
sądem, trybunałem bądź innym organem 
prawnym lub administracyjnym; zwraca 
się do Turcji o zapewnienie prawnikom 
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możliwości wykonywania wszystkich 
swoich zawodowych obowiązków bez 
groźby zastraszania, przeszkadzania, 
nękania lub niedozwolonych nacisków;

Or. en

Poprawka 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;

10. wciąż jest zdania, że dochodzenia w 
sprawie przypadków planowanych 
domniemanych zamachów stanu, takich jak 
„Ergenekon” i „Sledgehammer”, są szansą 
w procesie demokratycznej transformacji; 
podkreśla, że trwające procesy muszą 
dowieść siły oraz właściwego, 
niezależnego, bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz ich 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
zobowiązania się do przestrzegania praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 155
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków domniemanych spisków 
dotyczących wojskowych zamachów stanu, 
takich jak „Ergenekon” i „Sledgehammer”, 
powinny dowieść siły, przejrzystości i 
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przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;

niezawisłości tureckiego sądownictwa;

Or. en

Poprawka 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych, co 
obecnie nie ma miejsca; wyraża 
zaniepokojenie w związku z zarzutami 
dotyczącymi opierania się na niespójnych 
dowodach obciążających oskarżonych w 
tych sprawach; podkreśla, że aby sprawy 
te rzeczywiście przyczyniły się do 
konsolidacji zasady państwa prawa w 
Turcji, do zarzutów tych należy się 
odnieść w sposób niezależny i wiarygodny, 
a ponadto należy zagwarantować 
przestrzeganie wszystkich praw
przysługujących oskarżonym; wzywa 
Komisję do uważnego śledzenia wyżej 
wspomnianych spraw oraz do 
opublikowania w bardziej szczegółowy 
sposób wniosków w załączniku do 
przygotowywanego przez nią 
sprawozdania z postępów w 2012 r.;



PE478.719v01-00 96/293 AM\888692PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 157
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych; 
zauważa, że te konkretne sprawy stanowią 
właściwie atak na armię i świeckość;

Or. nl

Poprawka 158
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;
wyraża zaniepokojenie w związku z 
zarzutami dotyczącymi opierania się na 
niespójnych dowodach obciążających 
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oskarżonych w tych sprawach; podkreśla, 
że aby sprawy te rzeczywiście przyczyniły 
się do konsolidacji zasady państwa prawa 
w Turcji, do zarzutów tych trzeba się 
odnieść w sposób odpowiedni i 
jednoznaczny, a ponadto należy 
zagwarantować przestrzeganie wszystkich 
praw przysługujących oskarżonym;

Or. en

Poprawka 159
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych; w tym 
kontekście wyraża zaniepokojenie w 
związku z sądowym dochodzeniem 
wszczętym w celu pozbawienia 
immunitetu Kemala Kılıçdaroğlu, lidera 
głównej partii opozycyjnej;

Or. en

Poprawka 160
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych;

10. podkreśla, że dochodzenia w sprawie 
przypadków planowanych domniemanych 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” i 
„Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz 
właściwego, niezależnego, bezstronnego i 
przejrzystego funkcjonowania tureckich 
instytucji demokratycznych i sądownictwa 
oraz ich zdecydowanego i 
bezwarunkowego zobowiązania się do 
przestrzegania praw podstawowych; 
podkreśla w tym względzie, że 
dochodzenie przeciwko Kemalowi 
Kılıçdaroğlu, liderowi głównej partii 
opozycyjnej (CHP), można uznać za 
naruszenie wolności wypowiedzi i próbę 
uciszenia głosu opozycji;

Or. en

Poprawka 161
Geoffrey Van Orden
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa rząd Turcji, aby w celu 
rozwiązania problemu ciągłych zaległości 
w rozpatrywaniu spraw doprowadził do 
jak najszybszego rozpoczęcia działalności 
przez regionalne sądy apelacyjne, które 
zgodnie z prawem powinny były rozpocząć 
działanie w czerwcu 2007 r., a także by 
koncentrował się na szkoleniu sędziów w 
tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 162
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
ostatnim wyrokiem wydanym w sprawie 
Hranta Dinka i podkreśla, że 
najistotniejsze znacznie ma 
przeprowadzenie pełnego dochodzenia w 
sprawie zabójstwa Hranta Dinka oraz 
doprowadzenie wszystkich osób 
odpowiedzialnych przed oblicze 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 163
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
trwającymi procesami i długimi okresami 
tymczasowego aresztowania posłów 
wybranych do Wielkiego Zgromadzenia 
Narodowego Turcji z partii opozycyjnych, 
a zwłaszcza z Partii Pokoju i Demokracji 
(BDP) i Republikańskiej Partii Ludowej 
(CHP), co stanowi przykład ingerencji w 
dozwoloną prawem działalność polityczną
i naruszenia prawa do politycznego 
stowarzyszania się i udziału w życiu 
politycznym;

Or. en
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Poprawka 164
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca się o dokonanie przeglądu 
ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi 
(ustawa nr 3713) i tureckiego kodeksu 
karnego, ponieważ zawarte w nim 
obowiązujące szerokie definicje 
terroryzmu i nielegalnej propagandy 
pozwalają na dokonywanie szerokich 
interpretacji i nadużycia;

Or. en

Poprawka 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach 
praw człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

skreślony

Or. en
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Poprawka 166
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach 
praw człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

11. z zaniepokojeniem zwraca uwagę na
praktykę prowadzenia postępowań 
karnych przeciwko dziennikarzom, którzy 
poruszają kwestie związane z 
naruszeniami praw człowieka lub inne 
sprawy niepokojące opinię publiczną;

Or. en

Poprawka 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 

11. za niedopuszczalną uznaje praktykę
prowadzenia dochodzeń przeciwko 
dziennikarzom, którzy przekazują 
informacje o naruszeniach praw człowieka 
lub poruszają inne kwestie leżące w 
interesie publicznym, wnosząc tym samym 
wkład do debaty na temat pluralistycznego 
społeczeństwa; uważa, że uznawanie 
poglądów za przestępstwa jest podstawową 
przeszkodą dla ochrony praw człowieka w 
Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 



PE478.719v01-00 102/293 AM\888692PL.doc

PL

zgromadzeń; zgromadzeń;
Or. nl

Poprawka 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla pełnej 
ochrony praw człowieka w Turcji, oraz 
ubolewa nad nieproporcjonalnym 
ograniczaniem wolności wypowiedzi, 
stowarzyszania się i zgromadzeń;

Or. en

Poprawka 169
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko obrońcom praw człowieka i 
dziennikarzom, którzy przekazują 
informacje o naruszeniach praw człowieka 
lub poruszają inne kwestie leżące w 
interesie publicznym, wnosząc tym samym 
wkład do debaty na temat pluralistycznego 
społeczeństwa; uważa, że uznawanie 
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podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

poglądów za przestępstwa jest podstawową 
przeszkodą dla ochrony praw człowieka w 
Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń; wzywa Turcję do 
przeprowadzenia obiektywnego i 
dokładnego dochodzenie dotyczącego 
przemocy wobec obrońców praw 
człowieka i dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 170
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, gazetom i 
karykaturzystom, którzy przekazują 
informacje o naruszeniach praw człowieka 
lub poruszają inne kwestie leżące w 
interesie publicznym, wnosząc tym samym 
wkład do debaty na temat pluralistycznego 
społeczeństwa; uważa, że uznawanie 
poglądów za przestępstwa jest podstawową 
przeszkodą dla ochrony praw człowieka w 
Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

Or. nl

Poprawka 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i
zgromadzeń;

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń; z zaniepokojeniem zwraca 
uwagę na sprawozdanie OBWE, poparte 
danymi liczbowymi dostarczonymi przez 
Platformę Wolność dla Dziennikarzy, 
zgodnie z którym w więzieniach 
przetrzymywanych jest od 57 do 64 
dziennikarzy;

Or. it

Poprawka 172
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
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zgromadzeń; zgromadzeń; wzywa tureckie władze do 
uwolnienia wydawcy i obrońcy praw 
człowieka Ragipa Zarakolu, który został 
aresztowany i uwięziony za opublikowanie 
książki dotyczącej ludobójstwa Ormian 
oraz praw Kurdów;

Or. en

Poprawka 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

11. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia dochodzeń 
przeciwko dziennikarzom, którzy 
przekazują informacje o naruszeniach praw 
człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym, wnosząc 
tym samym wkład do debaty na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń; zwraca uwagę, że Turcja 
znajduje się na drugim miejscu na świecie 
pod względem liczby uwięzionych 
dziennikarzy;

Or. fr

Poprawka 174
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa rząd Turcji do zmiany 
definicji terroryzmu zawartej w ustawie o 
przeciwdziałaniu terroryzmowi w celu 
uniemożliwienia zbyt szerokiego 
stosowania tej ustawy, które zagrażałoby 
prawom podstawowym, a zwłaszcza 
wolności wypowiedzi i wolności prasy;

Or. en

Poprawka 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów to najważniejsze 
wartości europejskie i że prawdziwie 
demokratyczne, wolne i pluralistyczne 
społeczeństwo wymaga prawdziwej 
wolności wypowiedzi; podkreśla, że 
konieczna jest szybka nowelizacja 
przepisów pozwalających obecnie 
nakładać na media nieproporcjonalnie 
wysokie grzywny – co w niektórych 
przypadkach prowadzi do ich zamknięcia, 
a w wielu przypadkach do autocenzury ze 
strony dziennikarzy lub wydawców – oraz 
ustawy 5651/2007 w sprawie internetu, 
która ogranicza wolność wypowiedzi i 
prawo dostępu obywateli do informacji 
oraz umożliwia blokowanie stron 
internetowych w nieproporcjonalnie 
szerokim zakresie i przez długie okresy; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym względzie 
uznanie przez komisarza Štefana Fülego 
wolności internetu jako jednego z 
kryteriów kopenhaskich;
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Or. en

Poprawka 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. domaga się, żeby procesy toczące się 
przeciwko dziennikarzom były 
prowadzone w sposób przejrzysty, z 
poszanowaniem zasady państwa prawa i 
przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków, takich jak odpowiednie 
miejsca w zależności od rodzaju
prowadzonego przesłuchania, przekazanie 
zatrzymanym właściwych dokumentów 
oraz udzielanie dziennikarzom informacji 
na temat stawianych im zarzutów, dzięki 
czemu warunki prowadzenia procesu nie 
będą negatywnie wpływać na wyrok; 
wyraża głębokie zaniepokojenie 
warunkami, w których przetrzymywani są 
zatrzymani dziennikarze; wyraża 
ubolewanie w związku z brakiem 
dokładnych danych dotyczących liczby 
przetrzymywanych dziennikarzy oraz 
liczby spraw obecnie prowadzonych 
przeciwko dziennikarzom i podstaw 
prawnych dla tych spraw; wzywa tureckie 
władze do opublikowania tych informacji;

Or. en

Poprawka 177
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. w tym kontekście wyraża ubolewanie 
w związku z rosnącą liczbą nowych skarg 
kierowanych do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka i zachęca Turcję do 
podejmowania dodatkowych wysiłków na 
rzecz zaprzestania naruszeń praw 
gwarantowanych przez Trybunał;

Or. en

Poprawka 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka w 
drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy oraz 
zasadniczej roli Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka;

skreślony

Or. en

Poprawka 179
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

12. wyraża zaniepokojenie szerokim 
zakresem interpretacji i stosowania, jaki
umożliwiają turecka ustawa o 
przeciwdziałaniu terroryzmowi i turecki 
kodeks karny, w szczególności w 
przypadkach, gdy przynależność do 
organizacji terrorystycznej nie została 
udowodniona i gdy dane działanie lub 
stwierdzenie jest uznawane za zbieżne z 
celami organizacji terrorystycznej; w tym 
kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów, systematycznego szkolenia oraz 
kampanii uświadamiających wśród 
funkcjonariuszy policji, sędziów i 
prokuratorów z jednej strony w zakresie 
różnicy między aktami terroryzmu a 
przynależnością do organizacji 
przestępczej, a z drugiej strony w zakresie 
działań podlegających ochronie praw do
wolności wypowiedzi, wolności słowa, 
wolności zrzeszania się i zgromadzeń, 
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 180
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 12



PE478.719v01-00 110/293 AM\888692PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
nieustającymi zgłoszeniami dotyczącymi 
przypadków torturowania i znęcania się 
na posterunkach policji i w więzieniach, 
używania nadmiernej siły przez 
funkcjonariuszy policji podczas 
demonstracji oraz braku postępów w 
doprowadzaniu urzędników państwowych 
przed oblicze sprawiedliwości za 
domniemane pogwałcenia praw 
człowieka; w tym kontekście wzywa 
Turcję do rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 181
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 

12. z zadowoleniem przyjmuje 
zdecydowane wysiłki Turcji na rzecz 
przestrzegania wynikających z prawa 
międzynarodowego zobowiązań w 
dziedzinie praw człowieka w drodze 
przeglądu przepisów odpowiednich aktów 
ustawodawczych oraz ustawicznego 
szkolenia funkcjonariuszy policji i 
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zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy;

Or. en

Poprawka 182
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów, a mianowicie ustawy o 
przeciwdziałaniu terroryzmowi, 
wykorzystywanej jako podstawę dla wielu 
spraw, które nie kwalifikowały się jako 
działania terrorystyczne, oraz do 
tuszowania przypadków ograniczania 
wolności wypowiedzi i wolności mediów w 
Turcji;

Or. en

Poprawka 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
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wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów, dostosowania ich do 
standardów europejskiej konwencji praw 
człowieka (EKPC) oraz szkolenia 
funkcjonariuszy policji i przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości, a także w drodze 
utworzenia skutecznego mechanizmu 
składania skarg na działania policji, który 
działałby w oparciu o pięć zasad 
dotyczących skutecznych dochodzeń, 
sformułowanych w orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, tj. niezależność, adekwatność, 
szybkość, kontrolę publiczną i 
zaangażowanie ofiar; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
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oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; z 
zadowoleniem przyjąłby podjęcie 
dodatkowych działań ukierunkowanych 
na poprawę bezpośredniego dostępu do 
tureckich sądów dla poszczególnych 
obywateli, chcących bronić swoich praw, 
co przyczyniłoby się do ograniczenia 
liczby spraw kierowanych do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu;

Or. en

Poprawka 186
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; apeluje do 
władz o wyegzekwowanie licznych 
wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka dotyczących naruszeń prawa 
do rzetelnego procesu sądowego i 
wolności wypowiedzi w Turcji;

Or. en

Poprawka 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 

12. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
w drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń poświęconych 
wolności wypowiedzi i wolności prasy 
oraz zasadniczej roli Europejskiego 
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Trybunału Praw Człowieka; Trybunału Praw Człowieka; zachęca rząd 
do przyspieszenia procesu wprowadzania
w życie poprawek odnoszących się do 
wolności wypowiedzi, które włączono do 
najnowszego pakietu reform sądownictwa, 
przedstawionego w styczniu 2012 r., co 
zgodnie z oczekiwaniami ma rozwiązać 
problem nieproporcjonalnych postępowań 
sądowych przeciwko politykom, takim jak 
Kemal Kilicdaroglu;

Or. en

Poprawka 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wyraża głębokie ubolewanie w 
związku z rosnącą liczbą postępowań 
prowadzonych przeciwko dziennikarzom; 
podkreśla, że wolne i pluralistyczne 
media, w tym wolny internet, wnoszą
istotny wkład w debatę na temat 
pluralistycznego społeczeństwa; uważa, że 
uznawanie poglądów za przestępstwa jest 
podstawową przeszkodą dla ochrony praw 
człowieka w Turcji, oraz ubolewa nad 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

Or. en

Poprawka 189
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca rząd do realizowania 
wspieranych przez Radę Europy i UE 
projektów w obszarze wolności 
wypowiedzi; z zadowoleniem przyjmuje 
podejmowane w oparciu o EKPC i wyroki 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
wysiłki rządu na rzecz sporządzenia planu 
działania w zakresie wolności wypowiedzi, 
którego celem będzie dokonanie przeglądu 
ustawodawstwa, zapewnienie większej 
liczby instrumentów szkoleniowych dla 
pracowników sądownictwa, zwiększenie 
stopnia świadomości w zakresie wolności 
wypowiedzi i wolności słowa; wyraża 
poparcie dla nowo stworzonej procedury 
umożliwiającej poszczególnym 
obywatelom kierowanie skarg do 
Trybunału Konstytucyjnego w związku z 
naruszeniem dowolnej z wolności lub 
dowolnego z praw człowieka 
gwarantowanych na mocy konstytucji, 
które wchodzą w zakres podpisanej przez 
Turcję EKPC i jej protokołów 
dodatkowych;

Or. en

Poprawka 190
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że definicje terroryzmu, 
które są zbyt szerokie i wszechstronne, 
mogą skutkować nieuzasadnionymi 
reakcjami, w związku z czym apeluje do 
rządu Turcji o priorytetowe potraktowanie 
dokonania przeglądu ustawy o 
przeciwdziałaniu terroryzmowi;
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Or. en

Poprawka 191
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z decyzją tureckiego wymiaru 
sprawiedliwości dotyczącą wszczęcia 
dochodzenia przeciwko Kemalowi 
Kılıçdaroğlu, liderowi głównej tureckiej 
partii opozycyjnej – Republikańskiej 
Partii Ludowej (CHP) – za uwagi, które 
poczynił w odniesieniu do spraw posłów 
CHP wybranych do parlamentu; wyraża 
ubolewanie w związku z brakiem 
skrupułów ze strony prokuratorów, aby 
wszcząć to dochodzenie; ostrzega przed 
tym, że takie nieproporcjonalne działania 
wymiaru sprawiedliwości mogą 
negatywnie wpłynąć na wolność 
wypowiedzi w Turcji i zaburzyć 
demokratyczną konkurencję między 
partiami politycznymi;

Or. en

Poprawka 192
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń zawodowych 
poświęconych wolności wypowiedzi i 
wolności prasy oraz zasadniczej roli 
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Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; zauważa jednak, że Turcja 
musi jeszcze wyciągnąć właściwe wnioski 
z wielu nieprzychylnych dla Turcji 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; w tym względzie podkreśla 
ponadto konieczność sprawowania 
systematycznej kontroli nad 
egzekwowaniem orzeczeń Trybunału przez 
Ankarę;

Or. en

Poprawka 193
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z decyzją tureckiego wymiaru 
sprawiedliwości dotyczącą wszczęcia 
dochodzenia przeciwko Kemalowi 
Kılıçdaroğlu, liderowi głównej tureckiej 
partii opozycyjnej – Republikańskiej 
Partii Ludowej (CHP) – za poczynione 
przez niego uwagi; podkreśla, że w 
przypadku gdy posłowie do parlamentu 
muszą wypełniać swoje obowiązki pod 
groźbą postawienia w stan oskarżenia, 
niemożliwe jest zagwarantowanie
demokracji, wolności wypowiedzi ani 
wolności prasy;

Or. en

Poprawka 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest zdania, że przepisy zawarte w 
tureckiej ustawie o przeciwdziałaniu 
terroryzmowi i w art. 220 tureckiego 
kodeksu karnego mogą być bardzo różnie 
interpretowane, w szczególności w 
przypadkach, gdy przynależność do 
organizacji terrorystycznej nie została 
udowodniona lub gdy dane działanie lub 
oświadczenie zostało uznane za zbieżne z 
„celami” organizacji terrorystycznej; 
zwraca się do tureckich władz o 
przedsięwzięcie środków ustawodawczych 
i wdrożenie orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (Güzel i Özer 
przeciwko Turcji, wyrok z dnia 6 lipca 
2010 r.), zalecenia Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy 
1426(1999) („Europejskie demokracje 
borykające się z terroryzmem”) oraz 
wytycznych Komitetu Ministrów Rady 
Europy dotyczących praw człowieka i 
walki z terroryzmem (11 lipca 2002 r.); 

Or. en

Poprawka 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 

skreślony
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nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron 
internetowych w nieproporcjonalnie 
szerokim zakresie i przez długie okresy;

Or. en

Poprawka 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
przez długie okresy;

13. zachęca rząd Turcji do umożliwienia
pełnej wolności wypowiedzi i pluralizmu
mediów, a jednocześnie wyraża 
ubolewanie w związku z brakiem postępów 
w tym zakresie; wzywa tureckiego 
ustawodawcę do uchylenia wszystkich 
przepisów ograniczających wolność 
wypowiedzi, w tym art. 301 kodeksu 
karnego („znieważanie tureckości”), art. 7
ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
terroryzmowi („prowadzenie działań 
propagandowych na rzecz organizacji 
terrorystycznej”), a także art. 220 ust. 6 
(„popełnienie przestępstwa w imieniu 
nielegalnej organizacji”), art. 220 ust. 7 
(„świadome i umyślne pomaganie i 
wspieranie nielegalnej organizacji”) i art. 
220 ust. 8 („prowadzenie działań 
propagandowych na rzecz organizacji lub 
realizacji jej celów”) kodeksu karnego w 
celu uniemożliwienia wykorzystywania ich 
do ograniczania wolności wypowiedzi ani 
prawa do pokojowych zgromadzeń i 
zrzeszania się, a także dostosowania ich 
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do orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka; wyraża ubolewanie w 
związku z tym, że obecnie Turcja jest 
drugim po Chinach krajem, w którym 
aresztowano najwięcej dziennikarzy i 
pracowników mediów; podkreśla, że 
konieczna jest szybka nowelizacja 
przepisów pozwalających obecnie nakładać 
na media nieproporcjonalnie wysokie 
grzywny – co w niektórych przypadkach 
prowadzi do ich zamknięcia lub 
autocenzury ze strony dziennikarzy lub 
wydawców – oraz ustawy 5651/2007 w 
sprawie internetu, która ogranicza wolność 
wypowiedzi i prawo dostępu obywateli do 
informacji oraz umożliwia blokowanie 
stron internetowych w nieproporcjonalnie 
szerokim zakresie i przez długie okresy;
przypomina, że zarówno wolność 
wypowiedzi, jak i pluralizm mediów 
należą do podstawowych wartości 
europejskich i że prawdziwie 
demokratyczne, wolne i pluralistyczne 
społeczeństwo wymaga prawdziwej 
wolności wypowiedzi;

Or. en

Poprawka 197
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
wolność mediów stanowią podstawę dla 
prawdziwie demokratycznego, wolnego i 
pluralistycznego społeczeństwa; podkreśla, 
że należy pilnie znowelizować przepisy, 
które aktualnie ograniczają wolność 
mediów i wolność internetu;
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w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron 
internetowych w nieproporcjonalnie 
szerokim zakresie i przez długie okresy;

Or. en

Poprawka 198
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
przez długie okresy;

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
przypomina, że wolność wypowiedzi 
odnosi się nie tylko do informacji lub idei 
przyjmowanych przychylnie lub 
uznawanych za nieobraźliwe, ale – w 
kontekście Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka – również do tych, które 
„szokują, niepokoją lub obrażają państwo 
lub jakąkolwiek część społeczeństwa”; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
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przez długie okresy;

Or. en

Poprawka 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron 
internetowych w nieproporcjonalnie 
szerokim zakresie i przez długie okresy;

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że szereg 
przepisów, jak art. 301, art. 318, art. 220
ust. 6 w połączeniu z art. 314 ust. 2, art. 
285 i 288 kodeksu karnego, w art. 6 i 7
ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
terroryzmowi oraz w ustawie 5651/2007 w 
sprawie internetu, wciąż ogranicza wolność 
wypowiedzi; ponownie wzywa rząd do 
zakończenia przeglądu ram prawnych 
dotyczących wolności wypowiedzi i do 
niezwłocznego dostosowania ich do EKPC 
i orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do
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podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
przez długie okresy;

podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczne jest szybkie 
uchylenie przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
przez długie okresy;

Or. en

Poprawka 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczne jest szybkie 
uchylenie przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
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przez długie okresy; przez długie okresy;

Or. en

Poprawka 202
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
przez długie okresy;

13. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
podstawowych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne, wolne i 
pluralistyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że konieczna jest szybka 
nowelizacja przepisów pozwalających 
obecnie nakładać na media 
nieproporcjonalnie wysokie grzywny – co 
w niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury ze strony 
dziennikarzy lub wydawców – oraz ustawy 
5651/2007 w sprawie internetu, która 
ogranicza wolność wypowiedzi i prawo 
dostępu obywateli do informacji oraz 
umożliwia blokowanie stron internetowych 
w nieproporcjonalnie szerokim zakresie i 
przez długie okresy; z zadowoleniem 
przyjmuje przygotowany przez 
ministerstwo sprawiedliwości projekt 
ustawy, w którym znosi się zakazy 
transmisji nakładane na stacje 
telewizyjne;

Or. en

Poprawka 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. w tym kontekście wzywa Turcję do 
rygorystycznego przestrzegania 
wynikających z prawa międzynarodowego 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka w 
drodze nowelizacji odpowiednich 
przepisów oraz szkolenia funkcjonariuszy 
policji i przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości; podkreśla znaczenie 
zlikwidowania ograniczeń dla 
podstawowych wolności w szerszym 
kontekście stosowania zasady państwa 
prawa, zarówno pod względem brzmienia 
prawa, jak i jego stosowania; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
dotyczącą zapewnienia sędziom i 
prokuratorom szkoleń zawodowych 
poświęconych wolności wypowiedzi i 
wolności prasy oraz zasadniczej roli 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

Or. en

Poprawka 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest zdania, że uznawanie poglądów 
za przestępstwa jest podstawową 
przeszkodą dla ochrony praw człowieka w 
Turcji; wyraża ubolewanie w związku z 
nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń, a tym samym w związku z 
bezprawnym oskarżaniem dziennikarzy, 
pisarzy, wydawców, pracowników 
akademickich, obrońców praw człowieka, 
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pokojowych demonstrantów i działaczy 
oraz członków kurdyjskich partii 
politycznych i stowarzyszeń; apeluje w tym 
względzie do tureckich władz o 
rygorystyczne przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań w 
dziedzinie praw człowieka w drodze 
nowelizacji odnośnych przepisów oraz 
szkolenia funkcjonariuszy policji i 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla swoje obawy dotyczące 
nadużywania przepisów ukierunkowanych 
na przeciwdziałanie terroryzmowi dla 
celów politycznie nacechowanego 
oskarżania krytyków, dziennikarzy i 
przedstawicieli opozycji bez udowodnienia 
w rezultacie niezawisłego i 
sprawiedliwego procesu, że stawiane im 
zarzuty były uzasadnione;

Or. en

Poprawka 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 

skreślony
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dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 

skreślony
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wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 208
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki;

Or. en

Poprawka 209
Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania, gdy w 
danym obszarze osiągnięto dobre wyniki; 
uważa, że biorąc pod uwagę znaczenie 
dalszej reformy tureckiego systemu 
sądowego, należy podjąć dalsze wysiłki na 
rzecz przygotowania sprawozdania z 
przeglądu prawodawstwa związanego z 
rozdziałem 23 dotyczącym sądownictwa i 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
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planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania rozdziału 
władzy, praw człowieka i podstawowych 
wolności, a w szczególności wolności 
wypowiedzi i wolności prasy, należy 
podjąć dalsze wysiłki, prowadzące do 
otwarcia rozdziału 23 dotyczącego 
sądownictwa i praw podstawowych; wzywa 
ponadto Komisję do rozważenia podjęcia
działań sprzyjających otwarciu rozdziału 
24 dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych;

Or. en

Poprawka 211
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi, 
wolności religii i wolności prasy, należy 
podjąć dalsze wysiłki na rzecz 
przygotowania sprawozdania z przeglądu 



PE478.719v01-00 132/293 AM\888692PL.doc

PL

związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

prawodawstwa związanego z rozdziałem 
23 dotyczącym sądownictwa i praw 
podstawowych;

Or. el

Poprawka 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych; jest 
ponadto przekonany, że należy otworzyć 
rozdział 24 dotyczący wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
aby usprawnić i przyspieszyć 
przeprowadzanie reformy sądownictwa w 
sposób przejrzysty oraz aby mieć pewność, 
że reforma ta będzie kontynuowana przy 
wsparciu UE;

Or. en
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Poprawka 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;

14. wyraża poparcie dla nowego podejścia 
Komisji do rozwiązywania kwestii 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie procesu negocjacyjnego 
oraz do otwierania odnośnych rozdziałów 
na podstawie jasnych i szczegółowych 
planów działania i ich zamykania jako 
ostatnich w oparciu o w pełni 
przekonujące, dobre wyniki; uważa, że 
biorąc pod uwagę niezwykłe znaczenie 
dalszej reformy systemu sądowego w 
Turcji i pełnego poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a w 
szczególności wolności wypowiedzi i 
wolności prasy, należy podjąć dalsze 
wysiłki na rzecz przygotowania 
sprawozdania z przeglądu prawodawstwa 
związanego z rozdziałem 23 dotyczącym 
sądownictwa i praw podstawowych;
zwraca się do Komisji o przekazanie 
sprawozdania z przeglądu Parlamentowi 
Europejskiemu, rządowi i parlamentowi 
Republiki Turcji, Sekretarzowi 
Generalnemu Rady Europy i Prezesowi 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

Or. en

Poprawka 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikowanie przez Turcję w dniu 27 
września 2011 r. protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur;

Or. en

Poprawka 215
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje do Turcji o uznanie prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem w odniesieniu do 
obowiązkowej służby wojskowej zgodnie z 
orzeczeniem Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w sprawie Erçep 
przeciwko Turcji; odnotowuje z 
niepokojem niezastosowanie się do 
wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z 2006 r. w sprawie Ulke 
przeciwko Turcji, w którym określono 
obowiązek przyjęcia przepisów 
zapobiegających nieustannemu 
oskarżaniu osób odmawiających działania 
sprzecznego z własnym sumieniem w 
odniesieniu do odbycia służby wojskowej;

Or. en

Poprawka 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
polityczną blokadą 18 rozdziałów 
negocjacyjnych, a zwłaszcza rozdziałów 
22, 23 i 24 dotyczących odpowiednio 
polityki regionalnej, wymiaru 
sprawiedliwości i praw podstawowych 
oraz sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, w momencie, gdy turecką 
politykę zdominowały reformy 
konstytucjonalne i sądownicze, gdy 
europejskie normy powinny stanowić 
punkt odniesienia i gdy UE i Turcja 
prowadzą negocjacje dotyczące umowy o 
readmisji; apeluje w tym względzie do 
państw członkowskich o podjęcie nowych 
inicjatyw politycznych w celu 
zlikwidowania istniejących politycznych 
blokad i otwarcia rozdziałów 
negocjacyjnych 22, 23 i 24;

Or. en

Poprawka 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją;

15. zachęca Turcję do zaangażowania się 
w proces decentralizacji i tworzenia 
znaczących organów władz lokalnych w 
celu zaspokojenia potrzeb różnorodnych 
grup społeczeństwa; zaleca Turcji, aby 
zezwoliła na wykorzystywanie w usługach 
publicznych i administracji języków 
innych niż turecki oraz aby wycofała 
swoje zastrzeżenia odnośnie do wdrażania 
Europejskiej karty samorządu lokalnego; 
z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
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planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją;

Or. en

Poprawka 218
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją;

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją 
oraz we wdrażaniu prawie wszystkich 
zaleceń zawartych w sprawozdaniach z
oceny przygotowanych przez GRECO w 
2005 r.; podkreśla konieczność dalszych 
postępów w dziedzinie legislacyjnych i 
ogólnych środków antykorupcyjnych i 
wzywa do zwiększenia uprawnień i 
niezależności instytucji zaangażowanych w 
walkę z korupcją; wzywa rząd do 
wdrożenia pozostałych zaleceń GRECO 
dotyczących „kryminalizacji” i 
„przejrzystości finansowania partii”;

Or. en

Poprawka 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją;

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
zachęca Turcję do ukończenia prac nad 
zmianą przepisów dotyczących korupcji, 
aby dostosować je do zaleceń GRECO, i 
wzywa do zwiększenia uprawnień i 
niezależności instytucji zaangażowanych w 
walkę z korupcją;

Or. en

Poprawka 220
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją;

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją; podkreśla, że transgraniczne 
skutki działalności międzynarodowych 
sieci przestępczych wiążą się z 
koniecznością zacieśnienia współpracy 
pomiędzy UE a Turcją w zakresie 
zwalczania przestępczości 
zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją;

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją; zachęca Turcję do ukończenia 
prac nad zmianą stosownych przepisów 
dotyczących korupcji, aby dostosować je 
do zaleceń GRECO;

Or. en

Poprawka 222
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją;

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
realizowaniu kompleksowej strategii i 
planu działania na rzecz walki z korupcją; 
podkreśla konieczność dalszych postępów 
w dziedzinie legislacyjnych i ogólnych 
środków antykorupcyjnych i wzywa do 
zwiększenia uprawnień i niezależności 
instytucji zaangażowanych w walkę z 
korupcją; zauważa, że wskaźnik 
postrzegania korupcji, obliczany przez 
Transparency International, wynosi w 
przypadku Turcji 4,4, zatem jej działania 
w tym kontekście są nadal zdecydowanie 
niewystarczające;

Or. nl
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Poprawka 223
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. kładzie nacisk na pełne stosowanie 
przepisów konstytucyjnych 
gwarantujących prawo do demonstracji i 
wzywa ministerstwo spraw wewnętrznych
do zakończenia przeglądu ustawy o 
zgromadzeniach i demonstracjach;

16. kładzie nacisk na pełne stosowanie 
przepisów konstytucyjnych 
gwarantujących prawo do pokojowych
demonstracji i wzywa ministerstwo spraw 
wewnętrznych do zakończenia przeglądu 
ustawy o zgromadzeniach i 
demonstracjach;

Or. en

Poprawka 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że Turcja jako kraj 
negocjujący przystąpienie do UE powinna 
zagwarantować wszystkim obywatelom 
rzeczywiste przestrzeganie praw 
człowieka, w tym wolności religii;

Or. en

Poprawka 225
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

17. zwraca uwagę na przyjęcie w sierpniu 
2011 r. nowych przepisów zmieniających 
ustawę z lutego 2008 r. w sprawie fundacji 
i rozszerzających zakres przywracania 
praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wszystkim
wspólnotom religijnym uzyskiwania 
osobowości prawnej, eliminowanie 
wszelkich ograniczeń w kształceniu kleru, 
uznanie miejsc kultu, np. alewitów, oraz 
przerwanie bezprawnych postępowań w 
sprawie wywłaszczenia; wzywa rząd Turcji 
do dostosowania się do stosownych 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i uwzględnienia stanowisk 
Komisji Weneckiej w prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 226
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania oraz potrzebę 
pełnego uznania praw mniejszości;
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ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności 
mniejszościowych społeczności 
religijnych; przypomina jednakże pilną 
konieczność kontynuowania kluczowej 
reformy w dziedzinie wolności myśli, 
sumienia i wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom religijnym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu kleru, uznanie miejsc kultu 
alewitów, żydów i chrześcijan oraz 
instytucji edukacyjnych, np. należących 
do społeczności aramejskich (syryjskich), 
greckich i ormiańskich, a także
dostosowanie się do stosownych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

Or. en
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Poprawka 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie; z 
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
premiera z przeprosinami z dnia 23 
listopada 2011 r. dotyczące ludobójstwa w 
Dersim w latach 1937–1938 i zachęca 
Turcję do poczynienia dalszych działań na 
rzecz pełnego uznania tej zbrodni i 
rekompensaty dla rodzin ofiar;

Or. en

Poprawka 229
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 



AM\888692PL.doc 143/293 PE478.719v01-00

PL

sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; wyraża nadzieję, że 
wynikające z nich warunki i procedury 
nie utrudnią jej skutecznego stosowania; 
przypomina jednakże pilną konieczność 
kontynuowania kluczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom religijnym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu kleru, uznanie miejsc kultu 
alewitów oraz dostosowanie się do 
stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

Or. bg

Poprawka 230
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich i oczekuje ich pełnego 
wdrożenia; przypomina jednakże pilną 
konieczność kontynuowania kluczowej 
reformy w dziedzinie wolności myśli, 
sumienia i wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom religijnym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru 
poprzez zwrot prawowitym właścicielom 
wszystkich kościołów i innych miejsc 
kultu, pomników, miejsc świętych oraz 
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Weneckiej w prawodawstwie; innych obiektów, w tym ruchomości, a 
także poprzez uznanie miejsc kultu 
alewitów oraz dostosowanie się do 
stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich, w tym alewitów, 
społeczności greckich, ormiańskich, 
aramejskich i innych społeczności 
chrześcijańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 232
Maria Eleni Koppa
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność skutecznego wdrożenia 
przepisów prawa oraz dogłębnej reformy 
w dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom religijnym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu kleru, uznanie miejsc kultu 
alewitów oraz dostosowanie się do 
stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie; w tym 
kontekście wyraża ubolewanie w związku 
z tym, że seminarium greckoprawosławne 
na wyspie Chalki (Heybeliada) jest w 
dalszym ciągu zamknięte;

Or. en

Poprawka 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
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pilną konieczność kontynuowania
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

pilną konieczność praktycznego wdrożenia 
tego ustawodawstwa i podjęcia dalszych 
wysiłków na rzecz kluczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom religijnym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu kleru, uznanie miejsc kultu 
alewitów oraz dostosowanie się do 
stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

Or. de

Poprawka 234
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru oraz w jego 
awansie w hierarchii kościelnej, poprzez 
zwrot wszystkich kościołów i miejsc kultu, 
wraz z ich przynależnościami, podmiotom 
do tego uprawnionym, uznanie miejsc 
kultu alewitów oraz dostosowanie się do 
stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie i w praktyce 
w zakresie uznania osobowości prawnej 
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wspólnot wyznaniowych oraz używania 
kościelnego tytułu „ekumeniczny” przez 
Patriarchat Prawosławny;

Or. el

Poprawka 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów, Aramejczyków, 
Greków i Ormian oraz dostosowanie się 
do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 236
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
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zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie; przypomina 
również potrzebę pełnego uznania praw 
mniejszości;

Or. en

Poprawka 237
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 

17. z zadowoleniem wita przyjęcie w 
sierpniu 2011 r. nowych przepisów 
zmieniających ustawę z lutego 2008 r. w 
sprawie fundacji i rozszerzających zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; przypomina jednakże 
pilną konieczność kontynuowania 
kluczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
religijnym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu kleru, uznanie 
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miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie;

miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie 
się do stosownych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i 
odzwierciedlenie stanowisk Komisji 
Weneckiej w prawodawstwie; wyraża 
ubolewanie w związku z bezkarnym 
rozpowszechnianiem nawoływań do 
nienawiści w mediach, również w 
telewizji, które przyczyniają się do 
podtrzymania atmosfery wrogości wobec 
mniejszości religijnych w Turcji;

Or. en

Poprawka 238
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. ponownie wyraża wątpliwości co do
pełnego i skutecznego poszanowania
prawa do wolności religii mniejszości
religijnych w Turcji; odnosi się zwłaszcza 
do nierozwiązanych i poważnych kwestii, 
takich jak przedstawianie misjonarzy w 
negatywnym świetle np. w mediach, 
utrudnienia w kształceniu kleru, brak 
uznania osobowości prawnej 
mniejszościowych społeczności 
religijnych, konfiskata majątków, praktyki 
dyskryminacyjne w przypadku 
dokumentów tożsamości; podkreśla, że 
wolność wyznania nie jest jedynym 
aspektem wolności religii, ponieważ 
obejmuje ona również swobodę zmiany 
wyznania oraz okazywania go poprzez 
nauczanie, praktykę i obrządek na 
szczeblu indywidualnym, kolektywnym, 
prywatnym, publicznym i 
instytucjonalnym;

Or. en
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Poprawka 239
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa turecki rząd do rozwiązania 
sprawy osób odmawiających działania 
sprzecznego z własnym sumieniem 
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawie 
Ülke przeciwko Turcji oraz z innymi
odnośnymi orzeczeniami;

Or. en

Poprawka 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. ponownie wyraża zaniepokojenie w 
związku z własnością nieruchomości i 
prawami własności przysługującymi 
mniejszościom, np. trudnościami 
napotykanymi przez społeczność 
aramejską (syryjską) w zakresie własności 
nieruchomości, i wzywa rząd do 
dopilnowania, by założony w 397 r. n.e. 
monastyr św. Gabriela zachował swoje 
ziemie oraz był chroniony w całości; 
ponadto wyraża zaniepokojenie 
kontynuacją procesu przywłaszczania 
znacznej ilości ziem historycznie i prawnie 
należących do starożytnych aramejskich 
(syryjskich) monastyrów, kościołów i 
właścicieli w południowo-wschodniej 
Turcji;
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Or. en

Poprawka 241
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych, i 
podkreśla potrzebę obiektywnych 
materiałów edukacyjnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać
pluralizm religijny tureckiego 

18. wzywa rząd do dopilnowania, by
materiały dydaktyczne w szkołach
odzwierciedlały pluralizm religijny 
tureckiego społeczeństwa, likwidowały
uprzedzenia i promowały całkowitą 
akceptację wszystkich wspólnot i 
mniejszości religijnych;
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społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych, i 
podkreśla potrzebę obiektywnych 
materiałów edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 243
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych, i 
podkreśla potrzebę obiektywnych 
materiałów edukacyjnych;

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot, mniejszości religijnych oraz
równości kobiet i mężczyzn; wzywa rząd 
Turcji do zwrócenia szczególnej uwagi na 
przegląd materiałów dydaktycznych w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm tureckiego społeczeństwa, 
likwidować uprzedzenia i promować 
całkowitą akceptację wszystkich wspólnot 
religijnych, i podkreśla potrzebę 
obiektywnych materiałów edukacyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
Komisji ds. Równouprawnienia Płci przy 
ministerstwie edukacji oraz jej osiągnięcia 
w zakresie usuwania seksistowskiego 
języka, seksistowskich ilustracji i wyrażeń 
z materiałów edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 244
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych, i 
podkreśla potrzebę obiektywnych 
materiałów edukacyjnych;

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do eliminowania uprzedzeń i 
zniesławiania mniejszości religijnych w 
materiałach dydaktycznych w szkołach, 
aby promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych i 
odzwierciedlić pluralizm religijny 
społeczeństwa tureckiego;

Or. de

Poprawka 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych, i 
podkreśla potrzebę obiektywnych 
materiałów edukacyjnych;

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm etniczny i religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot i mniejszości
religijnych, i podkreśla potrzebę 
obiektywnych materiałów edukacyjnych;

Or. en
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Poprawka 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych, i 
podkreśla potrzebę obiektywnych 
materiałów edukacyjnych;

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm wyznaniowy tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych i 
mniejszościowych, i podkreśla potrzebę 
obiektywnych materiałów edukacyjnych; 
wyraża ulgę w związku ze zwolnieniem 
studentów, którzy zostali niesprawiedliwie 
uwięzieni na 18 miesięcy, ponieważ żądali 
wolnej edukacji;

Or. en

Poprawka 247
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 

18. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
całościowego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne w 
szkołach, które powinny odzwierciedlać 
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pluralizm religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować uprzedzenia i 
promować całkowitą akceptację 
wszystkich wspólnot religijnych, i 
podkreśla potrzebę obiektywnych 
materiałów edukacyjnych;

pluralizm religijny tureckiego 
społeczeństwa, likwidować dyskryminację,
uprzedzenia i promować całkowitą 
akceptację wszystkich wspólnot 
religijnych, i podkreśla potrzebę 
obiektywnych materiałów edukacyjnych; 
wzywa do zniesienia obowiązkowej 
edukacji religijnej;

Or. en

Poprawka 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zachęca Turcję do pełnego 
poszanowania praw do języka ojczystego, 
które powinny zostać wpisane do nowej 
konstytucji; zaleca, aby zezwolono 
szkołom na prowadzenie edukacji w 
języku ojczystym przez zmianę art. 42 
tureckiej konstytucji; zaleca ponadto 
zmianę obecnych przepisów dotyczących 
zarządzania prowincjami, nazwisk i 
alfabetu, aby umożliwić Kurdom i innym 
społecznościom mniejszościowym 
swobodne posługiwanie się ich językami;

Or. en

Poprawka 249
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa władze tureckie do podjęcia 
zdecydowanych i skutecznych działań 
przeciwko przejawom antysemityzmu, 
stając się tym samym przykładem dla 
regionu;

Or. nl

Poprawka 250
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18а. wzywa Turcję do wzmocnienia jej
wysiłków w walce przeciwko nietolerancji 
religijnej poprzez podjęcie działań 
służących zapobieganiu atakom na 
chrześcijańskich duchownych i 
przywódców społeczności 
chrześcijańskich;

Or. bg

Poprawka 251
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponawia swoją 
propozycję wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu 
zagwarantowania istotnej obecności 
kobiet na wszystkich szczeblach w 

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy;
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biznesie, sektorze publicznym i polityce; 
wzywa zwłaszcza partie polityczne do 
zwiększenia czynnego zaangażowania 
kobiet i ich udziału w polityce;

Or. en

Poprawka 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponawia swoją 
propozycję wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
na wszystkich szczeblach w biznesie, 
sektorze publicznym i polityce; wzywa 
zwłaszcza partie polityczne do zwiększenia 
czynnego zaangażowania kobiet i ich 
udziału w polityce;

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; wzywa sektor 
biznesu do aktywnego promowania i 
podjęcia konkretnych inicjatyw w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
w biznesie; wzywa zwłaszcza partie 
polityczne do zwiększenia czynnego 
zaangażowania kobiet i ich udziału w 
polityce;

Or. en

Poprawka 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
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zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponawia swoją 
propozycję wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
na wszystkich szczeblach w biznesie, 
sektorze publicznym i polityce; wzywa 
zwłaszcza partie polityczne do zwiększenia 
czynnego zaangażowania kobiet i ich 
udziału w polityce;

zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; zwraca uwagę 
na różne propozycje służące zapewnieniu
istotnej obecności kobiet na wszystkich 
szczeblach w biznesie, sektorze 
publicznym i polityce; wzywa zwłaszcza 
partie polityczne do zwiększenia czynnego 
zaangażowania kobiet i ich udziału w 
polityce;

Or. de

Poprawka 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponawia swoją 
propozycję wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
na wszystkich szczeblach w biznesie, 
sektorze publicznym i polityce; wzywa 
zwłaszcza partie polityczne do zwiększenia 
czynnego zaangażowania kobiet i ich 
udziału w polityce;

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponownie 
podkreśla potrzebę wzmocnienia 
specjalnych środków w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
na wszystkich szczeblach w biznesie, 
sektorze publicznym i polityce; wzywa 
zwłaszcza partie polityczne do zwiększenia 
czynnego zaangażowania kobiet i ich 
udziału w polityce;

Or. en

Poprawka 255
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponawia swoją 
propozycję wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
na wszystkich szczeblach w biznesie, 
sektorze publicznym i polityce; wzywa 
zwłaszcza partie polityczne do zwiększenia 
czynnego zaangażowania kobiet i ich 
udziału w polityce;

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i 
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponawia swoją 
propozycję wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
na wszystkich szczeblach w biznesie, 
sektorze publicznym i polityce;

Or. en

Poprawka 256
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich zmagających 
się z ubóstwem wśród kobiet i
zwiększających włączenie społeczne kobiet 
i ich udział w rynku pracy; ponawia swoją 
propozycję wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu 
zagwarantowania istotnej obecności kobiet 
na wszystkich szczeblach w biznesie, 
sektorze publicznym i polityce; wzywa 
zwłaszcza partie polityczne do zwiększenia 
czynnego zaangażowania kobiet i ich 
udziału w polityce;

19. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w 
działaniach reformatorskich, a tym samym 
podjęcia próby walki z ubóstwem wśród 
kobiet i zwiększenia włączenia 
społecznego kobiet i ich udziału w rynku 
pracy; ponawia swoją propozycję 
wprowadzenia systemu zastrzeżonych 
kwot w celu zagwarantowania istotnej 
obecności kobiet na wszystkich szczeblach 
w biznesie, sektorze publicznym i polityce; 
wzywa zwłaszcza partie polityczne do 
zwiększenia czynnego zaangażowania 
kobiet i ich udziału w polityce; z 
zadowoleniem przyjmuje starania 
tureckiego rządu na rzecz 
upowszechnienia edukacji wśród 
dziewcząt, dzięki czemu niemal całkowicie 
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usunięto różnice ze względu na płeć w 
edukacji podstawowej, i wzywa turecki 
rząd do przedsięwzięcia wszelkich 
niezbędnych środków w celu zmniejszenia 
tych różnic również w edukacji 
ponadpodstawowej;

Or. en

Poprawka 257
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększenie liczby kobiet w tureckim 
parlamencie po wyborach w czerwcu 2011 
r. i wzywa partie polityczne do dalszego 
wspierania aktywnego udziału kobiet w 
polityce i ich zaangażowania w tym 
obszarze;

Or. en

Poprawka 258
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, przemocą 

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, przemocą 
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domową i przymusowymi małżeństwami, 
zwłaszcza poprzez egzekwowanie i 
zaostrzenie ustawy nr 4320 o ochronie 
rodziny i ścisłą kontrolę jej stosowania 
przez policję i wymiar sprawiedliwości, 
rzeczywistą kontrolę realizowania przez 
gminy wymogu tworzenia wystarczającej 
ilości schronisk dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

domową i przymusowymi małżeństwami 
oraz wydawaniem dziewczynek za mąż, 
zwłaszcza poprzez zmianę ustawy nr 4320 
o ochronie rodziny w celu zapewnienia 
szerokiego zakresu jej stosowania 
niezależnie od stanu cywilnego i 
charakteru relacji pomiędzy sprawcą a 
ofiarą, w tym skutecznych środków 
prawnych i mechanizmów ochronnych, 
poprzez rzeczywistą kontrolę realizowania 
przez gminy wymogu tworzenia 
wystarczającej ilości schronisk dla kobiet i 
nieletnich w niebezpieczeństwie, poprzez 
zapewnienie bezpieczeństwa w 
schroniskach oraz zatrudnianie dobrze 
wyszkolonych i opłacanych pracowników 
socjalnych, poprzez organizowanie 
szkoleń zawodowych, dzięki którym 
kobiety przebywające w schroniskach 
zdobędą odpowiednie umiejętności 
niezbędne do organizowania nowego życia 
dla siebie i swoich dzieci, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie; z 
zadowoleniem przyjmuje ostatnie pismo 
okólne nr 18 Naczelnej Rady Sędziów i 
Prokuratorów, zgodnie z którym 
stosowanie środków ochronnych w 
sprawach dotyczących przemocy domowej 
nie będzie już nigdy odraczane do 
zakończenia sprawy, a ogólnokrajowe 
biura prokuratorów powołają specjalny 
organ odpowiedzialny za sprawy 
dotyczące przemocy domowej;

Or. en
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Poprawka 259
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, przemocą 
domową i przymusowymi małżeństwami, 
zwłaszcza poprzez egzekwowanie i 
zaostrzenie ustawy nr 4320 o ochronie 
rodziny i ścisłą kontrolę jej stosowania 
przez policję i wymiar sprawiedliwości, 
rzeczywistą kontrolę realizowania przez 
gminy wymogu tworzenia wystarczającej 
ilości schronisk dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; zachęca rząd do 
podjęcia na wszystkich szczeblach 
wysiłków na rzecz walki z zabójstwami 
honorowymi, przemocą domową i 
przymusowymi małżeństwami, zwłaszcza 
poprzez egzekwowanie i zaostrzenie 
ustawy nr 4320 o ochronie rodziny i ścisłą 
kontrolę jej stosowania przez policję i 
wymiar sprawiedliwości, rzeczywistą 
kontrolę realizowania przez gminy 
wymogu tworzenia wystarczającej ilości 
schronisk dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie; 
zachęca rząd i parlament do zakończenia 
procesu legislacyjnego dotyczącego 
projektu ustawy w sprawie ochrony kobiet 
i członków rodziny;

Or. en
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Poprawka 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, przemocą 
domową i przymusowymi małżeństwami, 
zwłaszcza poprzez egzekwowanie i 
zaostrzenie ustawy nr 4320 o ochronie
rodziny i ścisłą kontrolę jej stosowania 
przez policję i wymiar sprawiedliwości, 
rzeczywistą kontrolę realizowania przez 
gminy wymogu tworzenia wystarczającej 
ilości schronisk dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z tak 
zwanymi zabójstwami honorowymi, 
przemocą domową i przymusowymi 
małżeństwami, zwłaszcza poprzez 
egzekwowanie i zaostrzenie ustawy nr 
4320 o ochronie rodziny i ścisłą kontrolę 
jej stosowania przez policję i wymiar 
sprawiedliwości, rzeczywistą kontrolę 
realizowania przez gminy wymogu 
tworzenia wystarczającej ilości schronisk 
dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

Or. nl

Poprawka 261
Raimon Obiols
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, przemocą 
domową i przymusowymi małżeństwami, 
zwłaszcza poprzez egzekwowanie i 
zaostrzenie ustawy nr 4320 o ochronie 
rodziny i ścisłą kontrolę jej stosowania 
przez policję i wymiar sprawiedliwości, 
rzeczywistą kontrolę realizowania przez 
gminy wymogu tworzenia wystarczającej 
ilości schronisk dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, przemocą 
domową i przymusowymi małżeństwami, 
zwłaszcza poprzez osiągnięcie szerokiego
porozumienia z grupami działającymi na 
rzecz praw kobiet w oparciu o ustawę w 
sprawie ochrony kobiet i członków rodziny 
przed przemocą, poprzez egzekwowanie i 
zaostrzenie ustawy nr 4320 o ochronie 
rodziny i ścisłą kontrolę jej stosowania 
przez policję i wymiar sprawiedliwości, 
rzeczywistą kontrolę realizowania przez 
gminy wymogu tworzenia wystarczającej 
ilości schronisk dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

Or. en

Poprawka 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, przemocą 
domową i przymusowymi małżeństwami, 
zwłaszcza poprzez egzekwowanie i 
zaostrzenie ustawy nr 4320 o ochronie 
rodziny i ścisłą kontrolę jej stosowania 
przez policję i wymiar sprawiedliwości, 
rzeczywistą kontrolę realizowania przez 
gminy wymogu tworzenia wystarczającej 
ilości schronisk dla kobiet i nieletnich w 
niebezpieczeństwie, a także poprzez 
wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 
i nieletnich opuszczających schroniska, 
którego celem jest zapewnienie im 
wsparcia psychologicznego, pomocy 
prawnej, opieki zdrowotnej i ponownej 
integracji społecznej; z zadowoleniem 
przyjmuje działania ministerstwa ds. 
rodziny i polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

20. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i 
ratyfikowanie przez Turcję konwencji 
Rady Europy z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk; nalega, aby rząd 
kontynuował na wszystkich szczeblach 
kroki zapobiegawcze w walce z 
zabójstwami honorowymi, powszechnym 
problemem przemocy domowej i 
przymusowymi małżeństwami, zwłaszcza 
poprzez dokonanie pełnego przeglądu
ustawy nr 4320 o ochronie rodziny, aby 
zapewnić prawną ochronę wszystkich 
zamężnych i niezamężnych kobiet, oraz 
poprzez egzekwowanie, zaostrzanie i ścisłą 
kontrolę stosowania tej ustawy przez 
policję i wymiar sprawiedliwości, 
rzeczywistą kontrolę realizowania przez 
gminy wymogu tworzenia wystarczającej 
ilości schronisk dla wszystkich kobiet i 
nieletnich w niebezpieczeństwie, a także 
poprzez wprowadzenie systemu wsparcia 
dla wszystkich kobiet i nieletnich 
opuszczających schroniska, którego celem 
jest zapewnienie im wsparcia 
psychologicznego, pomocy prawnej, opieki 
zdrowotnej i ponownej integracji 
społecznej; z zadowoleniem przyjmuje 
działania ministerstwa ds. rodziny i 
polityki socjalnej zmierzające do 
zwiększenia liczby i jakości schronisk, a 
także ministerialną decyzję umożliwiającą 
podmiotom prywatnym otwieranie 
schronisk jako dodatkowego wsparcia dla 
kobiet i nieletnich w niebezpieczeństwie;

Or. en
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Poprawka 263
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa turecki rząd do przyjęcia 
polityki zerowej tolerancji dla przemocy 
wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 264
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wyraża zaniepokojenie 
niewspółmiernie wysokim poziomem 
ubóstwa wśród dzieci; wzywa Turcję do 
opracowania kompleksowej strategii na 
rzecz zwalczania ubóstwa wśród dzieci i 
pracy dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji Rady Europy o 
ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych; 
wzywa Turcję do zwiększenia starań na 
rzecz walki z przemocą domową wobec 
dzieci;

Or. en

Poprawka 265
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla, że rzeczywista 
koordynacja ma istotne znaczenie dla 
zapewniania uwzględniania aspektu płci; 
z zadowoleniem przyjmuje zatem starania 
tureckiego rządu na rzecz zacieśniania 
współpracy między organami 
państwowymi w kwestii uwzględniania 
aspektu płci;

Or. en

Poprawka 266
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 20c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
szkolenie funkcjonariuszy policji, 
pracowników służby zdrowia, sędziów 
i prokuratorów w zakresie zapobiegania 
przemocy domowej; w celu uzupełnienia 
tych starań ponownie odnotowuje 
potrzebę stworzenia mechanizmu 
służącego identyfikowaniu 
i przesłuchiwaniu tych, którzy nie 
dopełnili obowiązku chronienia ofiar 
i pomagania im;

Or. en

Poprawka 267
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną; ponawia apel do rządu Turcji 
o nakazanie tureckim siłom zbrojnym, by 
zaprzestały uznawania homoseksualizmu 
za chorobę „psychoseksualną”;

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną;

Or. en

Poprawka 268
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji;
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dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną; ponawia apel do rządu Turcji 
o nakazanie tureckim siłom zbrojnym, by 
zaprzestały uznawania homoseksualizmu 
za chorobę „psychoseksualną”;

Or. lt

Poprawka 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
w imieniu grupy S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
w imieniu grupy ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną; ponawia apel do rządu Turcji o 
nakazanie tureckim siłom zbrojnym, by 
zaprzestały uznawania homoseksualizmu 
za chorobę „psychoseksualną”;

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE z 
uwzględnieniem ochrony przed 
dyskryminacją ze względu na orientację 
seksualną i tożsamość płciową oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę skutecznych działań 
prawnych i politycznych przeciwko 
homofobii, transfobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu, w tym ze 
strony sił policyjnych i polityków, lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną i tożsamość płciową; wyraża 
ubolewanie w związku z ciągłymi 
prześladowaniami osób LGBT, w tym 
osób transpłciowych świadczących usługi 
seksualne, na mocy ustawy o 
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wykroczeniach i przepisów dotyczących 
„niemoralnych zachowań”; ponawia apel 
do rządu Turcji o nakazanie tureckim siłom 
zbrojnym, by zaprzestały uznawania 
homoseksualizmu za chorobę 
„psychoseksualną”;

Or. en

Poprawka 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną; ponawia apel do rządu Turcji o 
nakazanie tureckim siłom zbrojnym, by 
zaprzestały uznawania homoseksualizmu 
za chorobę „psychoseksualną”;

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE z 
uwzględnieniem ochrony przed 
dyskryminacją ze względu na orientację 
seksualną i tożsamość płciową oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę skutecznych działań 
prawnych i politycznych przeciwko 
homofobii, transfobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu, w tym ze 
strony sił policyjnych i polityków, lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną i tożsamość płciową; wyraża 
ubolewanie w związku z ciągłymi 
prześladowaniami osób LGBT, w tym 
osób transpłciowych świadczących usługi 
seksualne, na mocy ustawy o 
wykroczeniach i przepisów dotyczących 
„niemoralnych zachowań”; ponawia apel 
do rządu Turcji o nakazanie tureckim siłom 
zbrojnym, by zaprzestały uznawania 
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homoseksualizmu za chorobę 
„psychoseksualną”;

Or. en

Poprawka 271
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną; ponawia apel do rządu Turcji o 
nakazanie tureckim siłom zbrojnym, by 
zaprzestały uznawania homoseksualizmu 
za chorobę „psychoseksualną”;

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną z uwzględnieniem przemocy 
wobec osób transpłciowych; ponawia apel 
do rządu Turcji o nakazanie tureckim siłom 
zbrojnym, by zaprzestały uznawania 
homoseksualizmu za chorobę 
„psychoseksualną”; wzywa turecki rząd do 
wznowienia prac nad prawami Romów;

Or. en

Poprawka 272
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną; ponawia apel do rządu Turcji o 
nakazanie tureckim siłom zbrojnym, by 
zaprzestały uznawania homoseksualizmu 
za chorobę „psychoseksualną”;

21. wzywa rząd do prawnego 
zagwarantowania i skutecznego 
egzekwowania równości bez względu na 
płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 
pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną; wzywa rząd Turcji do 
dostosowania ustawodawstwa tureckiego 
do dorobku wspólnotowego UE oraz do 
przyjęcia przepisów powołujących organ 
ds. równości i zwalczania dyskryminacji; 
dostrzega potrzebę dalszych działań 
przeciwko homofobii i wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, prześladowaniu lub 
przemocy ze względu na orientację 
seksualną; ponawia apel do rządu Turcji o 
nakazanie tureckim siłom zbrojnym, by 
zaprzestały uznawania homoseksualizmu 
za chorobę „psychoseksualną”; zauważa, 
że Turcja jest członkiem Organizacji 
Współpracy Islamskiej, która ogranicza 
prawa człowieka do tych określonych w 
szariacie, co jest sprzeczne z 
podstawowymi zasadami UE;

Or. nl

Poprawka 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wyraża głęboką troskę o osoby 
LGBT, zwłaszcza ofiary maltretowania, 
tortur i arbitralnych aresztowań, po 
wygłoszeniu przez ministra spraw 
wewnętrznych oświadczenia, w którym 
określa on homoseksualizm jako stan 
„niemoralny”, „nieprzyzwoity” i 
„nieludzki”; jest zaniepokojony 
niewspółmiernie łagodnymi wyrokami i 
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okolicznościami łagodzącymi 
stosowanymi w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za przemoc wobec 
przedstawicieli środowisk LGBT; zwraca 
w związku z tym uwagę na potrzebę 
podjęcia dalszych działań przeciwko 
homofobii i dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną zgodnie z 
zaleceniami Komitetu Ministrów Rady 
Europy dla państw członkowskich w 
sprawie środków zwalczania 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną lub tożsamość płciową; wzywa 
do dostosowania projektu ustawy o 
Komisji ds. Równości i Zwalczania 
Dyskryminacji do standardów UE; wzywa 
władze krajowe i lokalne do położenia 
kresu morderstwom osób transpłciowych, 
w tym osób świadczących usługi 
seksualne;

Or. en

Poprawka 274
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 

22. popiera działania rządu mające na 
celu znalezienie politycznego rozwiązania 
dla kwestii kurdyjskiej; apeluje do 
wszystkich sił politycznych o wspólne 
działania zmierzające do rozszerzenia 
dialogu politycznego i procesu dalszego 
politycznego, kulturalnego i społeczno-
gospodarczego włączenia i udziału 
obywateli pochodzenia kurdyjskiego;
nalega, aby PKK oraz stowarzyszone i 
powiązane z nią organizacje przerwały 
działalność terrorystyczną i poważnie 
zaangażowały się w pokojowy i 
demokratyczny proces polityczny;



PE478.719v01-00 174/293 AM\888692PL.doc

PL

konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża 
zaniepokojenie dużą liczbą procesów 
wszczętych przeciwko pisarzom i 
dziennikarzom poruszającym tę kwestię, a 
także aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

Or. en

Poprawka 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; w tym kontekście uznaje za 
niezbędne prawo do edukacji w ojczystym 
języku i używania języka kurdyjskiego w 
komunikacji z lokalną administracją;
wzywa rząd Turcji do nasilenia działań 
mających na celu dalsze popieranie 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
południowo-wschodniej części kraju; jest 
zdania, że reforma konstytucyjna dostarcza 
bardzo użytecznych ram propagowania 
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rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

Or. en

Poprawka 276
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego w celu zapewnienia prawa 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
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dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

Or. en

Poprawka 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża głębokie
zaniepokojenie dużą liczbą procesów 
wszczętych przeciwko pisarzom i 
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poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

dziennikarzom poruszającym tę kwestię, a 
także długim przetrzymywaniem w trakcie 
postępowania karnego tysięcy aktywnych 
członków Partii Pokoju i Demokracji 
(BDB), wśród których znajduje się coraz 
więcej demokratycznie wybranych
kurdyjskich polityków, merów i członków 
rad miejskich i rad prowincji, prawników
oraz obrońców praw człowieka w związku 
z procesem KCK;

Or. en

Poprawka 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża 
zaniepokojenie dużą liczbą procesów 
wszczętych przeciwko pisarzom i 
dziennikarzom poruszającym tę kwestię, a 

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i potępia dużą liczbę
procesów wszczętych przeciwko pisarzom 
i dziennikarzom poruszającym tę kwestię
oraz zastraszanie przez policję i
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także aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

aresztowanie wielu kurdyjskich polityków, 
lokalnie wybranych merów i członków rad 
miejskich, prawników, demonstrantów
oraz obrońców praw człowieka w związku 
z procesem KCK i innymi działaniami 
policji;

Or. en

Poprawka 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
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praw człowieka w związku z procesem 
KCK;

praw człowieka w związku z procesem 
KCK; podkreśla znaczenie zaangażowania 
w debatę na temat kwestii kurdyjskiej w 
demokratycznych instytucjach, zwłaszcza 
Wielkim Zgromadzeniu Narodowym 
Turcji;

Or. en

Poprawka 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 

22. wzywa Turcję do okazania 
stanowczości i nasilenia działań mających 
na celu znalezienie politycznego 
rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej i 
apeluje do wszystkich sił politycznych o 
wspólne działania zmierzające do 
rozszerzenia dialogu politycznego i 
procesu dalszego politycznego, 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
włączenia i udziału obywateli pochodzenia 
kurdyjskiego; wzywa rząd Turcji do 
nasilenia działań mających na celu dalsze 
popieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego południowo-wschodniej 
części kraju; jest zdania, że reforma 
konstytucyjna dostarcza bardzo 
użytecznych ram propagowania 
demokratycznego otwarcia; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o otwartą i 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie 
dużą liczbą procesów wszczętych 
przeciwko pisarzom i dziennikarzom 
poruszającym tę kwestię, a także 
aresztowaniem wielu kurdyjskich 
polityków, lokalnie wybranych merów i 
członków rad miejskich oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem 
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KCK; KCK; wzywa rząd Turcji do 
zabezpieczenia regionu przez nielegalnymi 
organizacjami zbrojnymi i stworzenia dla 
polityków pochodzenia kurdyjskiego 
pokojowych warunków umożliwiających 
przeprowadzenie wolnej i pluralistycznej 
debaty;

Or. en

Poprawka 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje deklarację 
tureckiego rządu o ponownym otwarciu 
szkoły dla greckiej mniejszości na wyspie 
Gökçeada (Imroz) i oczekuje szybkiej 
realizacji jej założeń; deklaracja ta jest 
ważnym krokiem dla zachowania 
dwukulturowego charakteru tureckich 
wysp Gökçeada (Imroz) i Bozca (Tenedos) 
zgodnie z rezolucją nr 1625 Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy; zauważa 
jednak, że potrzeba dalszych kroków, aby 
rozwiązać problemy, z którymi zmagają
się członkowie greckiej mniejszości, 
zwłaszcza w odniesieniu do ich praw 
własności;

Or. en

Poprawka 282
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)



AM\888692PL.doc 181/293 PE478.719v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca uwagę na kompleksową 
strategię przyjętą przez turecki rząd 
polegającą na dalszym wzmacnianiu 
demokratycznych praw i wolności 
obywateli poprzez poświęcanie należytej 
uwagi ich potrzebom dotyczącym rozwoju 
kulturowego, społecznego i 
gospodarczego; jest zdania, że reforma 
konstytucji tworzy niezwykle użyteczne 
ramy promowania demokratycznego 
otwarcia; zwraca się do wszystkich sił 
politycznych o współdziałanie na rzecz 
osiągnięcia celu dotyczącego ożywionego 
dialogu politycznego;

Or. en

Poprawka 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje 
konstruktywne działania podjęte przez 
strony zaangażowane w kurdyjski konflikt 
w pierwszym półroczu 2011 r., tzn. 
wielokrotne zawieszenia broni ze strony 
PKK i tureckiego rządu oraz rozpoczęcie 
dialogu z Abdullahem Öcalanem; wyraża 
ubolewanie w związku z przerwaniem 
negocjacji i trwającą obecnie ponowną
eskalacją przemocy; wzywa turecki rząd 
do jak najszybszego wznowienia 
negocjacji i poprawy warunków 
przetrzymywania Abdullaha Öcalana w 
areszcie, tj. zmiany wytycznych 
dotyczących izolacji, które obowiązują od 
dnia 17 lipca 2011 r.;
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Poprawka 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. zachęca Turcję do zezwolenia na 
przeprowadzenie szczegółowego i 
niezależnego dochodzenia w sprawie 
obecnej i dawnej działalności tureckich sił 
zbrojnych z uwzględnieniem podejrzeń o 
użycie broni chemicznej; zachęca Turcję 
do udzielenia Organizacji ds. Zakazu 
Broni Chemicznej dostępu do wszystkich 
ważnych obiektów i udostępnienia 
wszystkich istotnych dokumentów;

Or. en

Poprawka 285
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla konieczność dostosowania 
przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu;

23. z zadowoleniem przyjmuje starania 
tureckich władz na rzecz dostosowania 
przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP;



AM\888692PL.doc 183/293 PE478.719v01-00

PL

Or. en

Poprawka 286
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla konieczność dostosowania 
przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu;

23. z zadowoleniem przyjmuje starania 
tureckich władz na rzecz dostosowania 
przepisów dotyczących pracy i związków
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP i pozytywnie odnosi się do 
woli politycznej tureckiego rządu w tym 
zakresie, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu;

Or. en

Poprawka 287
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla konieczność dostosowania 
przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 

23. podkreśla natychmiastową
konieczność dostosowania przepisów 
dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE, 
instrumentów Rady Europy i konwencji 
MOP oraz ich pełnego stosowania w 
praktyce, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
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upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu;

pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu;

Or. en

Poprawka 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla konieczność dostosowania 
przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu;

23. podkreśla konieczność dostosowania 
przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu; wyraża 
nadzieję, że taka harmonizacja spowoduje 
ograniczenie dumpingu, sprzecznego z 
zasadą uczciwej konkurencji, do której 
urzeczywistnienia dąży UE; 

Or. it

Poprawka 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla konieczność dostosowania 23. podkreśla konieczność dostosowania 
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przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu;

przepisów dotyczących pracy i związków 
zawodowych do standardów UE i 
konwencji MOP, gdyż usunięcie wszelkich 
przeszkód w pełnym korzystaniu z praw 
pracowniczych i związkowych 
zagwarantuje, że obecny prężny rozwój 
gospodarczy będzie szedł w parze z 
upowszechnieniem w społeczeństwie 
tureckim dobrobytu będącego wynikiem 
wzrostu gospodarczego, zwiększając tym 
samym potencjał wzrostu; zachęca w 
związku z tym wszystkich członków Rady 
Gospodarczo-Społecznej do zwiększenia 
zaangażowania i zacieśnienia współpracy, 
aby spełnić warunki otwarcia 19. 
rozdziału negocjacyjnego dotyczącego 
polityki społecznej i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa turecki rząd do zwrócenia 
szczególnej uwagi na sytuację społeczno-
gospodarczą wszystkich mniejszości 
chrześcijańskich, w tym Aramejczyków 
(Syryjczyków) z południowo-wschodniej 
Turcji oraz społeczności greckiej i 
ormiańskiej, w celu dopilnowania, by 
projekty rozwoju regionalnego były 
również skierowane do tych grup oraz aby 
otrzymały one odpowiednie i 
wystarczające środki w ramach pomocy 
finansowej UE i nie były dyskryminowane 
ze względu na pochodzenie etniczne, 
religię i język;
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Poprawka 291
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża zaniepokojenie praktyką 
prowadzenia dochodzeń przeciwko 
członkom związków zawodowych, 
zwłaszcza w sektorze edukacji, którzy 
aktywnie działają na rzecz lepszych 
warunków pracy, edukacji i życia oraz 
którzy w interesie publicznym i interesie 
pracowników zwracają uwagę na 
przypadki naruszeń praw człowieka, 
wnosząc tym samym wkład do debaty na 
temat pluralistycznego społeczeństwa; 
uważa, że uznawanie opinii i działalności 
związków zawodowych za przestępstwa 
jest podstawową przeszkodą dla ochrony 
praw człowieka w Turcji, oraz ubolewa 
nad nieproporcjonalnym ograniczaniem 
wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i 
zgromadzeń;

Or. en

Poprawka 292
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje korzystne 
zmiany w otoczeniu biznesu, zwłaszcza 
dzięki przyjęciu nowego tureckiego 
kodeksu handlowego oraz strategii na 
rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i 
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planu działania na lata 2011–2013, dzięki 
ocenie i wdrożeniu programu Small 
Business Act, ustanowieniu programu 
wsparcia MŚP pod nazwą „Rynki dla 
rozwijających się przedsiębiorstw” oraz 
zwiększeniu dostępu do funduszy dla 
krajowych MŚP;

Or. en

Poprawka 293
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Turcję do zapewnienia 
uchodźcom prawa do powrotu, w tym 
miejscowym Aramejczykom (Syryjczykom) 
z południowo-wschodniej Turcji oraz 
mniejszości ormiańskiej i greckiej zgodnie 
z prawem międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. ponownie podkreśla potrzebę 
zwiększenia spójności pomiędzy tureckimi 
regionami oraz obszarami miejskimi i 
wiejskimi; podkreśla w tym kontekście 
szczególną rolę edukacji i potrzebę 
zmniejszania utrzymujących się dużych 
dysproporcji pod względem jakości 
edukacji i liczby zapisów do szkół;



PE478.719v01-00 188/293 AM\888692PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 295
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje 
dywersyfikację rynku energetycznego 
Turcji, ale zachęca również turecki rząd 
do odpowiedniej analizy ryzyka i 
odpowiedzialności w związku z obecnymi 
programami budowy elektrowni 
atomowych, np. w Akkuyu;

Or. en

Poprawka 296
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. jest zaniepokojony tym, że w związku 
z przeprowadzoną w grudniu 2010 r. 
zmianą ustawy o produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
możliwa jest budowa zakładów produkcji 
energii na obszarach chronionych, a 
zgodnie z art. 17 dekretu z sierpnia 2011 r. 
w sprawie obowiązków i organizacji 
ministerstwa środowiska i rozwoju miast 
nowo utworzony organ uprawniony jest 
do przeprowadzenia przeglądu i 
dokonania ponownej klasyfikacji 
obszarów chronionych;

Or. en
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Poprawka 297
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. zgodnie z coraz powszechniejszym 
światowym konsensusem i zasadami 
prawa międzynarodowego wzywa Turcję 
do uznania dawnych aktów ludobójstwa 
dokonanych na miejscowych Ormianach, 
Grekach pontyjskich i Aramejczykach 
(Syryjczykach);

Or. en

Poprawka 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa turecki rząd do szczegółowego 
przeanalizowania wpływu na 
zrównoważony rozwój i środowisko
planów utworzenia elektrowni atomowej 
w południowej Turcji (w Akkuyu), która 
zagraża okolicznym terenom; podkreśla 
potrzebę zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego, kulturowego i 
archeologicznego zgodnie z europejskimi 
standardami;

Or. en

Poprawka 299
Julie Girling
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Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie w lutym 2011 r. departamentu 
14 ministerstwa sprawiedliwości, którego 
zadaniem będzie rozpatrywanie odwołań i 
spraw dotyczących środowiska i energii, 
co jest ważnym krokiem dla planów 
redukcji zaległości systemu sądowego w 
rozpatrywaniu spraw;

Or. en

Poprawka 300
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych 
stron o intensywne działania i dobrą wolę 
w celu znalezienia kompleksowego 
porozumienia; wzywa rząd Turcji do 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 

25. wzywa Turcję do:
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bezpośredni handel w legalny i możliwy 
do zaakceptowania przez wszystkich 
sposób;

a) natychmiastowego wycofania tureckich 
wojsk okupacyjnych z Cypru;
b) uznania Cypru za niepodzielone, 
jednolite państwo;
c) pozwolenia Cyprowi na prowadzenie 
wierceń w poszukiwaniu gazu na jego 
wodach terytorialnych;
d) rozpoczęcia repatriacji nielegalnych 
imigrantów;
e) zobowiązania się do współpracy przy 
tworzeniu komisji nadzorującej zwrot 
skonfiskowanego mienia;
f) wypłaty pierwotnym mieszkańcom 
odszkodowań za spowodowane straty;

Or. nl

Poprawka 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; wyraża uznanie dla zaangażowania 
Turcji w ten proces; podkreśla, że uczciwe 
i realistyczne rozwiązanie kwestii 
cypryjskiej jest obecnie sprawą pilną, i 
apeluje do Turcji oraz do wszystkich 
zainteresowanych stron o intensywne 
działania i dobrą wolę w celu znalezienia 
kompleksowego porozumienia; wzywa 
rząd Turcji do rozpoczęcia wycofywania 
swoich sił zbrojnych z Cypru oraz do 
przekazania sprawy Famagusty Organizacji 
Narodów Zjednoczonych zgodnie z 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
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UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 302
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej z 
poszanowaniem interesów i obaw obu 
stron jest obecnie sprawą pilną, i apeluje 
do Turcji, Grecji, Republiki Cypryjskiej i 
przedstawicieli Cypru Północnego oraz do 
wszystkich pozostałych zainteresowanych 
stron o intensywne działania i dobrą wolę 
w celu znalezienia kompleksowego 
porozumienia; w ramach środków budowy 
zaufania wzywa rząd Turcji do 
ograniczenia swoich sił zbrojnych na
Cyprze Północnym; wzywa Republikę 
Cypryjską do zezwolenia na bezpośredni 
handel z portami i lotniskami Turków 
cypryjskich oraz do przedsięwzięcia 
niezbędnych środków na rzecz odrodzenia 
Famagusty/Warosii;
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Or. en

Poprawka 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych 
stron o intensywne działania i dobrą wolę 
w celu znalezienia kompleksowego 
porozumienia; wzywa rząd Turcji do 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską
do otwarcia portu w Famaguście pod
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy 
do zaakceptowania przez wszystkich 
sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; apeluje do Turcji o intensywne 
działania na określonych warunkach i 
dobrą wolę w celu znalezienia 
kompleksowego porozumienia zgodnie z 
odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ i zasadami, na 
których opiera się UE; wzywa rząd Turcji 
do stworzenia odpowiedniego klimatu do 
negocjacji poprzez natychmiastowe 
wycofanie swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz umożliwienie zwrotu Famagusty jej 
prawowitym mieszkańcom zgodnie z 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 550 (1984); 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 304
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej w oparciu 
o uzgodnione kryteria ONZ jest obecnie 
sprawą pilną, i apeluje do Turcji oraz do 
wszystkich zainteresowanych stron o 
intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, której nie można 
dłużej opóźniać, i apeluje do Turcji oraz do 
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o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

wszystkich zainteresowanych stron o 
intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób; wzywa do 
niezwłocznego przeprowadzenia prac 
konserwatorskich dziedzictwa 
artystycznego i religijnego Cypru
Północnego, które obecnie ulega 
niszczeniu;

Or. it

Poprawka 306
Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych 
stron o intensywne działania i dobrą wolę 
w celu znalezienia kompleksowego 
porozumienia; wzywa rząd Turcji do 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji o 
intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
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Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

Or. el

Poprawka 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wyraża ubolewanie w związku z brakiem 
postępów w sprawie normalizacji 
dwustronnych stosunków z Republiką 
Cypryjską; wzywa rząd Turcji do 
natychmiastowego wycofania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
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zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia 
opartego na kryteriach ONZ dotyczących 
państwa dwóch społeczności, dwóch stref i 
równości politycznej, jak postanowiono w
odnośnych rezolucjach Rady 
Bezpieczeństwa i potwierdzono we 
wspólnym oświadczeniu dwóch liderów w 
dniu 23 maja 2008 r.; wzywa również do
przedsięwzięcia innych środków na rzecz 
promowania klimatu sprzyjającego 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia, np. 
pełnej realizacji założeń konkluzji Rady 
UE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w celu 
zakończenia izolacji Turków cypryjskich
oraz zbliżenia ich do UE, a także
porozumienia dotyczącego przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984) 
łącznie z otwarciem przez Republikę 
Cypryjską portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel;
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Or. en

Poprawka 309
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji
oraz do wszystkich zainteresowanych 
stron o intensywne działania i dobrą wolę 
w celu znalezienia kompleksowego 
porozumienia; wzywa rząd Turcji do 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji o 
intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia 
na podstawie odnośnych rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ i zasad, na których 
opiera się UE; wzywa rząd Turcji do 
natychmiastowego rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); przypomina 
propozycję złożoną przez prezydenta
Republiki Cypryjskiej dotyczącą 
ponownego otwarcia portu w Famaguście 
pod auspicjami UE, co będzie kształtować
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwi obu społecznościom bezpośredni 
handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 310
Kyriacos Triantaphyllides
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia 
na podstawie odnośnych rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ i zasad, na których 
opiera się UE; wzywa rząd Turcji do 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 311
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
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rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia 
na podstawie odnośnych rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ i zasad, na których 
opiera się UE; wzywa rząd Turcji do 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do natychmiastowego 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
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zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Or. de

Poprawka 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do natychmiastowego 
rozpoczęcia wycofywania swoich sił 
zbrojnych z Cypru oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;
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Or. en

Poprawka 314
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
bez dalszych opóźnień oraz do przekazania 
sprawy Famagusty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 25



AM\888692PL.doc 203/293 PE478.719v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu w 
Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą korzystnemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny i 
możliwy do zaakceptowania przez 
wszystkich sposób;

25. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie zjednoczenia Cypru 
pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ; podkreśla, że uczciwe i realistyczne 
rozwiązanie kwestii cypryjskiej jest 
obecnie sprawą pilną, i apeluje do Turcji 
oraz do wszystkich zainteresowanych stron 
o intensywne działania i dobrą wolę w celu 
znalezienia kompleksowego porozumienia; 
wzywa rząd Turcji do rozpoczęcia 
wycofywania swoich sił zbrojnych z Cypru 
oraz do przekazania sprawy Famagusty i 
międzynarodowego portu lotniczego w 
Nikozji (Ercan) Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
korzystnemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia i 
umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny i możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich sposób;

Or. en

Poprawka 316
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa instytucje europejskie do 
podjęcia wszelkich niezbędnych środków, 
aby umożliwić bezpośredni handel 
pomiędzy UE a północną częścią Cypru 
oraz wesprzeć swobodny przepływ 
społeczności Turków cypryjskich w celu
położenia kresu jej izolacji zgodnie z 
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konkluzjami z posiedzenia Rady UE do 
Spraw Ogólnych z dnia 26 kwietnia 
2004 r.;

Or. en

Poprawka 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Turcję do uznania wszystkich 
państw członkowskich Unii Europejskiej, 
w tym Republiki Cypryjskiej;

Or. nl

Poprawka 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Turcję do zwiększenia
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

26. uważa za niezwykle istotne 
zwiększenie przez Turcję poparcia dla 
Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze;

Or. it

Poprawka 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Turcję do zwiększenia
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

26. zachęca Turcję do pełnego poparcia 
Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze;
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Or. nl

Poprawka 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

26. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze, zwłaszcza poprzez 
ułatwienie mu dostępu do terenów i 
archiwów wojskowych, oraz do podjęcia 
wszelkich innych stosownych działań,
zgodnie z ustaleniami Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka dotyczącymi 
kwestii humanitarnych związanych z 
osobami zaginionymi;

Or. en

Poprawka 321
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

26. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze; wzywa wszystkie 
strony do dalszego zwiększenia ich starań 
na rzecz wsparcia działalności Komitetu;

Or. en

Poprawka 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

26. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych (CMP) na Cyprze; wzywa 
wszystkie strony do dalszego zwiększenia 
ich starań na rzecz wsparcia działalności 
Komitetu;

Or. en

Poprawka 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Turcję do powstrzymania się 
od dalszego zasiedlania wyspy 
obywatelami Turcji, ponieważ proces ten 
wpływałby na dalsze zakłócenie
równowagi demograficznej oraz 
ograniczał lojalność mieszkańców wyspy 
wobec przyszłego wspólnego państwa 
opartego na wspólnej przeszłości;

Or. en

Poprawka 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Turcję do powstrzymania się 
od dalszego nielegalnego zasiedlania
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wyspy obywatelami Turcji, ponieważ 
proces ten wpływałby na dalsze zakłócenie 
równowagi demograficznej oraz 
ograniczał lojalność mieszkańców wyspy 
wobec przyszłego wspólnego państwa 
opartego na wspólnej przeszłości; wzywa 
Turcję do rozwiązania problemu 
nielegalnego osadnictwa tureckich 
obywateli na wyspie zgodnie z konwencją 
genewską, zasadami prawa 
międzynarodowego i odnośnymi
rezolucjami Rady Europy;

Or. en

Poprawka 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. zdecydowanie potępia bezczeszczenie 
kościołów, niszczenie cmentarzy na 
Cyprze Północnym i wzywa Turcję do 
odbudowy tych miejsc;

Or. en

Poprawka 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Turcję do zwiększenia
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

26. zachęca Turcję do pełnego poparcia 
Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze;

Or. nl
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Poprawka 327
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera 
się na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest 
zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej;

27. podkreśla, że pozytywne zakończenie 
prowadzonego obecnie przez ONZ 
procesu kompleksowego porozumienia na 
Cyprze umożliwiłoby utworzonemu na 
wyspie nowemu państwu federacyjnemu 
objęcie prezydencji w Radzie Europejskiej 
w drugim półroczu 2012 r.; przypomina w 
tym kontekście, że Turcja wyraziła 
gotowość do nawiązania stosunków z 
nowym państwem, które zostałoby 
utworzone w wyniku kompleksowego 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 328
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 

27. uważa za niedopuszczalne
oświadczenia Turcji, że zamrozi ona swoje 
stosunki z prezydencją Unii Europejskiej w 
drugim półroczu 2012 r., jeżeli do tego 
czasu nie zostanie rozwiązana kwestia 
Cypru; przypomina, że Unia Europejska 
opiera się na zasadach szczerej współpracy 
oraz solidarności między wszystkimi 
państwami członkowskimi oraz że Turcja, 
jako kraj kandydujący, musi zobowiązać 
się do utrzymywania poprawnych 
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Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

stosunków z Unią Europejską i wszystkimi 
jej państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

27. potępia oświadczenia Turcji, że 
zamrozi ona swoje stosunki z prezydencją 
Unii Europejskiej w drugim półroczu 2012 
r., jeżeli do tego czasu nie zostanie 
rozwiązana kwestia Cypru; przypomina, że 
Unia Europejska opiera się na zasadach 
szczerej współpracy oraz solidarności 
między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 330
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 27. wyraża krytykę wobec oświadczenia 
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Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 331
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

27. przyjmuje do wiadomości 
oświadczenie Turcji, że zamrozi ona swoje 
stosunki z prezydencją Unii Europejskiej w 
drugim półroczu 2012 r., jeżeli do tego 
czasu nie zostanie rozwiązana kwestia 
Cypru; przypomina, że Unia Europejska 
opiera się na zasadach szczerej współpracy 
oraz solidarności między wszystkimi 
państwami członkowskimi oraz że Turcja, 
jako kraj kandydujący, musi zobowiązać 
się do utrzymywania poprawnych 
stosunków z Unią Europejską i wszystkimi 
jej państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej; wzywa 
Komisję i Radę, by również zamroziły 
stosunki z Turcją;

Or. nl
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Poprawka 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

27. jest głęboko wstrząśnięty
oświadczeniem Turcji, że zamrozi ona 
swoje stosunki z prezydencją Unii 
Europejskiej w drugim półroczu 2012 r., 
jeżeli do tego czasu nie zostanie 
rozwiązana kwestia Cypru; przypomina, że 
Unia Europejska opiera się na zasadach 
szczerej współpracy oraz solidarności 
między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
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Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi, zwłaszcza w 
odniesieniu do prezydencji rotacyjnej; 
ponadto przypomina, że kwestia 
sprawowania prezydencji Unii 
Europejskiej jest zapisana w Traktacie o 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru, i 
uznaje takie stanowisko za niezgodne ze 
statusem Turcji jako kraju 
kandydującego; przypomina, że Unia 
Europejska opiera się na zasadach szczerej 
współpracy oraz solidarności między 
wszystkimi państwami członkowskimi oraz 
że Turcja, jako kraj kandydujący, musi 
zobowiązać się do utrzymywania 
poprawnych stosunków z Unią Europejską 
i wszystkimi jej państwami 
członkowskimi; ponadto przypomina, że 
kwestia sprawowania prezydencji Unii 
Europejskiej jest zapisana w Traktacie o 
Unii Europejskiej;

Or. it

Poprawka 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej;

27. ubolewa z powodu oświadczenia 
Turcji, że zamrozi ona swoje stosunki z 
prezydencją Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r., jeżeli do tego czasu nie 
zostanie rozwiązana kwestia Cypru; 
przypomina, że Unia Europejska opiera się 
na zasadach szczerej współpracy oraz 
solidarności między wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz że Turcja, jako kraj 
kandydujący, musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków z 
Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; ponadto 
przypomina, że kwestia sprawowania 
prezydencji Unii Europejskiej jest zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej; jest 
jednak przekonany, że pozytywne 
zakończenie toczących się negocjacji 
umożliwiłoby nawiązanie pełnych 
stosunków pomiędzy Turcją a nowym 
państwem partnerskim, i w związku z tym 
pilnie wzywa wszystkie strony do 
udzielenia pełnego poparcia staraniom 
Sekretarza Generalnego ONZ, tak aby 
Cypr jako federacja złożona z dwóch stref 
i dwóch społeczności przejął prezydencję 
w Unii Europejskiej w lipcu 2012 r.;

Or. en

Poprawka 336
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że pozytywne zakończenie 
prowadzonego obecnie przez ONZ 
procesu porozumienia na Cyprze 
umożliwiłoby utworzonemu na wyspie 
nowemu państwu partnerskiemu objęcie 
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prezydencji w Unii Europejskiej w drugim 
półroczu 2012 r.; przypomina w tym 
kontekście, że Turcja wyraziła gotowość 
do nawiązania stosunków z nowym 
państwem partnerskim, które zostałoby 
utworzone w wyniku kompleksowego 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. ubolewa nad tym, że porozumienie
Berlin Plus dotyczące współpracy 
pomiędzy UE a NATO jest blokowane z 
powodu sprzeciwu Turcji wobec
współpracy Cypru z NATO i sprzeciwu 
Cypru wobec zaangażowania Turcji we 
wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony 
oraz powiązań z Europejską Agencją 
Obrony; wzywa Turcję i Cypr do 
uczestnictwa w prawdziwym dialogu 
politycznym w sprawie środków 
tworzących zaufanie, które kształtują 
poczucie wzajemnego bezpieczeństwa, 
oraz do określenia wspólnych 
strategicznych celów dla Europy i Turcji 
dotyczących całego regionu;

Or. en

Poprawka 338
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. wyraża ubolewanie, że strategiczna 
współpraca UE-NATO wykraczająca poza 
porozumienie Berlin Plus jest skutecznie 
blokowana przez negatywne nastawienie 
Turcji;

Or. en

Poprawka 339
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. apeluje do Turcji, w kontekście 
ostatnich wydarzeń w stosunkach 
międzynarodowych, o wystąpienie z
NATO;

Or. nl

Poprawka 340
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 

28. apeluje o pragmatyczną współpracę
między UE i NATO wykraczającą poza 
spór pomiędzy Turcją a Cyprem i oczekuje 
natychmiastowej normalizacji stosunków 
UE-NATO; wzywa Turcję, by przestała 
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apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

utrudniać współpracę UE-NATO;

Or. en

Poprawka 341
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. uznaje znaczenie Turcji jako 
kluczowego sojusznika NATO oraz 
dostrzega pilną potrzebę rozwiązania 
kwestii cypryjskiej w celu usunięcia
wszelkich przeszkód dla spójności sojuszu, 
ożywienia stosunków i współpracy;

Or. en

Poprawka 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr;

Or. en
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Poprawka 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr;

Or. nl

Poprawka 344
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr;

Or. bg

Poprawka 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
jednoczesne wycofanie swojego weta w 
sprawie udziału Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;

Or. en

Poprawka 346
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie 
udziału Turcji w Europejskiej Agencji 
Obrony;

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie 
przyznania Turcji statusu obserwatora w 
Europejskiej Agencji Obrony;

Or. en

Poprawka 347
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. apeluje do Turcji o umożliwienie 28. apeluje do Turcji o umożliwienie 
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dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału 
Turcji w Europejskiej Agencji Obrony;

dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO, 
obejmującej Cypr, i w związku z tym 
apeluje także do Republiki Cypryjskiej o 
wycofanie swojego weta w sprawie udziału
Turcji w działaniach Europejskiej Agencji 
Obrony;

Or. en

Poprawka 348
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, 
dotychczas nie została cofnięta, i jest 
przekonany, że poprawa stosunków 
dwustronnych między obydwoma krajami 
powinna doprowadzić do wycofania tej 
deklaracji;

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wzywa
do osiągnięcia szybkich postępów w 
rozwiązywaniu historycznych sporów o 
prawa terytorialne na Morzu Egejskim;

Or. en

Poprawka 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
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Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, 
dotychczas nie została cofnięta, i jest 
przekonany, że poprawa stosunków 
dwustronnych między obydwoma krajami 
powinna doprowadzić do wycofania tej 
deklaracji;

Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wzywa 
zarówno parlament Grecji, jak i 
parlament Turcji do wycofania deklaracji 
przyjętych odpowiednio w dniach 1 i 8 
czerwca 1995 r.;

Or. en

Poprawka 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji;

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
głębokie zaniepokojenie faktem, że 
deklaracja casus belli, wydana przez 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 
wobec Grecji, dotychczas nie została 
cofnięta, i jest przekonany, że poprawa 
stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji;

Or. it

Poprawka 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
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Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji;

Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, a Turcja nie 
zaprzestała kwestionowania greckich 
granic lądowych, morskich i powietrznych 
(oraz rejonów informacji powietrznej –
FIR), określonych w krajowych traktatach 
i konwencjach, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji;

Or. el

Poprawka 352
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji;

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji; stanowczo 
wzywa rząd Turcji do prowadzenia 
polityki na rzecz zachowania 
dwukulturowego charakteru tureckich 
wysp Gökçeada (Imroz) i Bozca 
(Tenedos), a zwłaszcza do rozwiązania 
problemów dotyczących prawa do 
edukacji i własności, z którymi zmagają 
się przedstawiciele greckiej mniejszości;

Or. en
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Poprawka 353
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji;

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji; oczekuje, że 
Turcja zaprzestanie ciągłego naruszania 
greckiej przestrzeni powietrznej i greckich 
mórz terytorialnych, a także przelotów nad 
greckimi wyspami;

Or. el

Poprawka 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 

29. przyjmuje do wiadomości ciągłą 
intensyfikację podejmowanych przez 
Turcję i Grecję działań zmierzających do 
poprawy stosunków dwustronnych; wyraża 
jednakże ubolewanie, że deklaracja casus 
belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji, dotychczas 
nie została cofnięta, i jest przekonany, że 
poprawa stosunków dwustronnych między 
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obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji;

obydwoma krajami powinna doprowadzić 
do wycofania tej deklaracji; nalega, aby 
turecki rząd przestał regularnie naruszać 
grecką przestrzeń powietrzną oraz 
przerwał przeloty tureckich samolotów 
wojskowych nad greckimi wyspami;

Or. en

Poprawka 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. rządy Grecji i Turcji powinny 
przystać na formułowane od dawna 
żądania ograniczenia zakupów uzbrojenia 
i w ten sposób umożliwić przekierowanie 
kolosalnych wydatków w tej dziedzinie na 
różne cele społeczne w obu krajach, w 
szczególności w obecnym okresie 
nasilenia międzynarodowego kryzysu 
gospodarczego;

Or. el

Poprawka 356
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że tego typu groźby oraz 
ciągłe naruszanie mórz terytorialnych i 
przestrzeni powietrznej sąsiednich państw 
członkowskich są niezgodne z zasadą 
stosunków dobrosąsiedzkich; podkreśla, 
że Turcja jako państwo kandydujące 
powinna jednomyślnie zaangażować się w 
stosunki dobrosąsiedzkie i pokojowe 
rozwiązanie sporów zgodnie z Kartą 
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Narodów Zjednoczonych z możliwością 
odwołania się do Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości, jeśli to 
konieczne;

Or. en

Poprawka 357
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29а. wzywa Turcję do poszanowania 
zobowiązań, jakie przyjęła na siebie w 
traktacie z Ankary z dnia 18 października 
1925 r., i do wypłaty odszkodowań, o 
których mowa w przedmiotowym 
traktacie, wraz z odsetkami zwyczajowo 
należnymi na mocy prawa 
międzynarodowego, na rzecz bułgarskich 
uchodźców z Tracji Wschodniej i ich 
potomków, których mienie uległo 
konfiskacie w trakcie drugiej wojny 
bałkańskiej w 1913 r.; uważa, że 
poszanowanie przez Turcję podjętych 
przez nią międzynarodowych zobowiązań 
byłoby istotnym wyznacznikiem postępu;

Or. bg

Poprawka 358
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
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wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

wspólnotowego dorobku prawnego; 
uznaje, że rozwiązania konkretnych 
sporów terytorialnych mogą być oparte na 
dobrowolnych ograniczeniach i 
kompromisach wynegocjowanych w 
duchu wzajemnego zaufania, co pozwoli 
na szybkie przystąpienie Turcji do tej 
konwencji;

Or. en

Poprawka 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina o
suwerennym prawie Republiki Cypryjskiej 
do poszukiwań i wydobycia surowców w 
jej wyłącznej strefie ekonomicznej zgodnie 
z dorobkiem prawnym UE i prawem 
międzynarodowym, w tym powyższą 
konwencją; 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 dotyczących jej wód 
terytorialnych, wyłącznej strefy 
ekonomicznej i przestrzeni powietrznej;

Or. en
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Poprawka 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina o
suwerennym prawie Republiki Cypryjskiej 
do poszukiwań i wydobycia surowców w 
jej wyłącznej strefie ekonomicznej zgodnie 
z dorobkiem prawnym UE i prawem 
międzynarodowym, w tym powyższą 
konwencją; 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 do jej mórz 
terytorialnych, wyłącznej strefy 
ekonomicznej i przestrzeni powietrznej;

Or. en

Poprawka 361
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
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członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina o
suwerennym prawie Republiki Cypryjskiej 
do poszukiwań i wydobycia surowców w 
jej wyłącznej strefie ekonomicznej zgodnie 
z dorobkiem prawnym UE i prawem 
międzynarodowym, w tym powyższą 
konwencją; 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 do jej mórz 
terytorialnych, wyłącznej strefy 
ekonomicznej i przestrzeni powietrznej;

Or. en

Poprawka 362
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; podkreśla całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
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konwencją; konwencją;

Or. en

Poprawka 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją i podkreśla suwerenne prawa 
wszystkich państw członkowskich UE 
zgodnie z prawem międzynarodowym;
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 
do jej mórz terytorialnych, wyłącznej 
strefy ekonomicznej i przestrzeni 
powietrznej;

Or. en

Poprawka 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

30. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; wzywa 
w związku z tym rząd Turcji do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
ww. konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją oraz prawo innych krajów tego 
regionu do ustanowienia własnych 
wyłącznych stref ekonomicznych na mocy 
przedmiotowej konwencji;

Or. el

Poprawka 365
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów, i wzywa Turcję do 
ponownego otwarcia granicy, która od 
1993 r. jest ciągle zamknięta bez żadnego 
uzasadnienia;

Or. en

Poprawka 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla znaczenie stabilnych i 
partnerskich stosunków pomiędzy Turcją 
a Irakiem i w związku z tym wzywa Turcję 
do pełnego poszanowania integralności 
terytorialnej Iraku oraz do przerwania 
operacji wojskowych w Iraku; przypomina 
o ostatnich zagrożeniach dla pokoju i 
stabilności w całym regionie; wzywa 
Turcję do przeanalizowania wpływu 
projektu rozwoju południowo-wschodniej 
Anatolii (GAP) na jej stosunki z 
państwami sąsiadującymi i na aktualny 
krajobraz o niepowtarzalnych walorach i 
dziedzictwo kulturowe prowincji objętych 
programem;

Or. en

Poprawka 367
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków i dołożyły większych starań w 
tym zakresie poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie ich 
wspólnej granicy; ponadto przypomina 
obu państwom, że stosunki 
dobrosąsiedzkie leżą w interesie obu 
państw i są niezbędne do zapewnienia 
pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w 
całym regionie;

Or. en

Poprawka 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja przystąpiła do 
normalizacji swoich stosunków z Armenią 
poprzez bezwarunkową ratyfikację 
protokołów i otwarcie granicy;

Or. el

Poprawka 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja przystąpiła do 
normalizacji swoich stosunków z Armenią 
poprzez bezwarunkową ratyfikację 
protokołów i otwarcie granicy;

Or. de

Poprawka 370
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez ratyfikację protokołów 
i otwarcie granicy;

Or. en
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Poprawka 371
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez ratyfikację protokołów 
podpisanych dnia 10 października 2009 r. 
w Szwajcarii, i wzywa Turcję do otwarcia
granicy;

Or. en

Poprawka 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy; 
przypomina, że w rezolucji A2-33/87 
Parlament, będący jedyną instytucją UE 
wybraną w wyborach powszechnych, 
uznał przyznanie się do ludobójstwa 
Ormian za wstępny warunek przystąpienia 
Turcji do UE;

Or. it

Poprawka 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 31



AM\888692PL.doc 233/293 PE478.719v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

31. nalega, żeby Turcja i Armenia 
przystąpiły do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy; 
nalega również, aby kraje te 
przeprowadziły badania z udziałem 
renomowanych historyków, których celem 
byłoby obiektywne i akceptowalne dla obu 
stron rozliczenie masowych morderstw 
Ormian w 1915 r., i w tym kontekście 
uznaje za bezużyteczną francuską ustawę, 
w której przewidziano karanie sprzeciwu 
wobec uznania tych morderstw za 
ludobójstwo;

Or. en

Poprawka 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. uważa, że Turcja jest ważnym 
partnerem UE w regionie Morza 
Czarnego, który ma strategiczne znaczenie 
dla UE; wzywa Turcję do wspierania 
strategii politycznych i programów UE w 
tym regionie oraz do aktywnego 
zaangażowania się w ich realizację;

Or. en

Poprawka 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

31a. jest zdania, że stały napływ tureckich 
obywateli na obszar nieskutecznie 
kontrolowany przez władze Republiki 
Cypryjskiej niezgodnie z prawem zmienia 
strukturę demograficzną wyspy, zagraża 
tożsamości Turków cypryjskich i narusza 
prawo UE, a zatem problem ten powinien 
być rozwiązany zgodnie z konwencją 
genewską;

Or. en

Poprawka 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. nalega, aby Turcja i Armenia 
ratyfikowały protokoły w celu otwarcia 
granic i rozpoczęcia badań naukowych 
nad relacjami historycznymi i archiwami, 
oraz wzywa państwa członkowskie do 
zaprzestania uchwalania ustaw w zakresie 
prawa karnego na podstawie 
kontrowersyjnych wydarzeń 
historycznych;

Or. en

Poprawka 377
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31а. wzywa Turcję do uznania 
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ludobójstwa Ormian w latach 1894–1915 i 
ludobójstwa Bułgarów w trakcie okupacji 
w latach 1396–1913; 

Or. bg

Poprawka 378
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. z zadowoleniem przyjmuje starania 
tureckich władz na rzecz ograniczenia 
nielegalnej imigracji do sąsiednich 
państw członkowskich UE; jednocześnie 
wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi utonięciami nielegalnych 
imigrantów w Maricy po tureckiej stronie 
granicy z Bułgarią w 2011 r. i zwraca się z 
prośbą o przeprowadzenie dochodzenia i 
zastosowanie środków zapobiegawczych;

Or. en

Poprawka 379
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. ubolewa nad odmową przez Turcję
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;

32. wyraża zaniepokojenie w związku z 
sytuacją, która nie pozwala Turcji
wypełnić wobec wszystkich państw 
członkowskich zobowiązań w zakresie 
pełnego i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy o 
stowarzyszeniu WE z Turcją; przypomina,
że ma to głęboki wpływ na proces 
negocjacji, i pilnie wzywa rządy Grecji, 
Republiki Cypryjskiej i Turcji do 
poczynienia wszelkich niezbędnych 
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kroków na rzecz wyeliminowania 
przeszkód hamujących postęp w tym 
zakresie; 

Or. en

Poprawka 380
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji, i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu; 
wzywa państwa członkowskie UE do 
wypełnienia zobowiązań wynikających z 
układu o stowarzyszeniu WE-Turcja, na 
mocy którego zagwarantowano również 
tureckim obywatelom prawa w zakresie 
swobody przemieszczania się, co 
potwierdził Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie Soysal;

Or. en

Poprawka 381
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
wypełniania wobec wszystkich państw 

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
wypełniania wobec wszystkich państw 
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członkowskich zobowiązań w zakresie 
pełnego i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy o 
stowarzyszeniu WE z Turcją; przypomina.
że ta odmowa ma głęboki wpływ na proces 
negocjacji i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;

członkowskich zobowiązań w zakresie 
pełnego i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy o 
stowarzyszeniu WE z Turcją; przypomina,
że ta odmowa ma głęboki wpływ na proces 
negocjacji, i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu; 
przypomina, że uznanie wszystkich państw 
członkowskich UE jest niezbędnym 
elementem procesu przystąpienia; w 
związku z tym Turcja powinna 
niezwłocznie rozpocząć normalizację 
stosunków ze wszystkimi państwami 
członkowskimi UE, która obejmuje 
również zniesienie weta w sprawie 
przynależności państw członkowskich UE 
do kilku organizacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;

32. bardzo ubolewa nad odmową przez 
Turcję 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 musi mieć 
poważny wpływ na proces negocjacji, i 
wzywa rząd Turcji do pełnego i 
niezwłocznego wdrożenia protokołu;

Or. nl

Poprawka 383
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 nadal będzie blokować
proces negocjacji, i wzywa rząd Turcji do 
pełnego i niezwłocznego wdrożenia 
protokołu;

Or. de

Poprawka 384
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji, i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu; 
przypomina, że uznanie wszystkich państw 
członkowskich UE jest niezbędnym 
elementem procesu przystąpienia; w 
związku z tym Turcja powinna 
niezwłocznie rozpocząć normalizację 
stosunków ze wszystkimi państwami 
członkowskimi UE, która obejmuje 
również zniesienie weta w sprawie 
przynależności państw członkowskich UE 
do kilku organizacji międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;

32. ubolewa nad odmową przez Turcję 
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 głęboki wpływ na proces 
negocjacji, i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu; 
zauważa, że w dalszym ciągu nie 
zrealizowano założeń zawartych w 
konkluzjach Rady UE z dnia 26 kwietnia 
2004 r. w sprawie Cypru; wzywa w 
związku z tym Radę UE do poparcia 
wniosku Komisji w tej sprawie;

Or. en

Poprawka 386
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla, że istnieje różnica w 
interpretacji pomiędzy Komisją UE a 
Turcją w odniesieniu do wdrożenia 
protokołu dodatkowego do układu o 
stowarzyszeniu WE-Turcja;

Or. en

Poprawka 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff
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Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. ponownie wzywa turecki rząd do 
tego, by przerwał apele do europejskich 
obywateli tureckiego pochodzenia, 
ponieważ komunikaty te mają negatywny 
wpływ na proces integracji tych ludzi w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat 
tych wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 

33. jest zdania, że kwestia kurdyjska może 
zostać rozwiązana tylko jako problem 
polityczny wymagający politycznych 
rozwiązań, dużego wysiłku na rzecz 
pojednania oraz woli zaangażowania się w 
trudny proces negocjacji; wzywa państwa 
członkowskie i Radę do odegrania 
konstruktywnej roli w rozwiązaniu kwestii 
kurdyjskiej i zachęca turecki rząd do tego, 
by sprostał potrzebom negocjacji i udzielił 
wsparcia w mediacji, jeśli będzie to 
konieczne;
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można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;

Or. en

Poprawka 389
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; podkreśla, że 
terroryzm PKK i stosowanie przemocy są 
najważniejszymi przeszkodami w 
stworzeniu podłoża politycznego dla 
kwestii kurdyjskiej; zachęca rząd Turcji 
do uwolnienia regionu od nielegalnych sił 
zbrojnych i stworzenia pokojowego 
podłoża dla przeprowadzenia wolnej i 
pluralistycznej debaty przez polityków 
pochodzenia kurdyjskiego; zachęca
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;
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Or. en

Poprawka 390
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną i powiązanym z nią 
handlem narkotykami, który jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;

Or. en

Poprawka 391
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych; wzywa Turcję do 
unikania jakiegokolwiek bezpośredniego 
lub pośredniego kontaktu z ruchem 
Fethullaha Gülena;

Or. nl

Poprawka 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
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terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;

terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, pod warunkiem 
że dotyczą one autentycznych i 
wiarygodnych podejrzeń o zbrodnie 
terrorystyczne, a nie są próbą 
ograniczenia i stłumienia legalnej 
działalności i reprezentacji politycznej lub 
sprzeciwu politycznego;

Or. en

Poprawka 393
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 

33. ponawia swoje zdecydowane i surowe 
potępienie dla ciągłych terrorystycznych 
aktów przemocy, jakich dopuszcza się 
PKK, która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, i wyraża 
pełną solidarność z Turcją; zachęca 
państwa członkowskie UE do zacieśnienia 
z Turcją współpracy w walce z 
terroryzmem oraz z przestępczością 
zorganizowaną, która jest źródłem 
finansowania terroryzmu, przy ścisłym 
udziale koordynatora ds. przeciwdziałania 
terroryzmowi i Europolu oraz przy 
należytym poszanowaniu praw człowieka, 
podstawowych wolności i prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję i 
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państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych;

państwa członkowskie do ułatwienia 
stosownego dialogu informacyjnego i 
wymiany informacji z Turcją na temat tych 
wniosków w sprawie ekstradycji 
składanych przez Turcję, którym nie 
można nadać biegu z powodów prawnych 
lub proceduralnych, i wzywa Turcję do 
składania prawidłowo umotywowanych
wniosków;

Or. en

Poprawka 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wyraża ubolewanie w związku z 
nadużywaniem kodeksu karnego i 
niewłaściwym wykorzystywaniem 
przepisów o przeciwdziałaniu 
terroryzmowi w celu zastraszenia, 
aresztowania i kryminalizacji pokojowo 
nastawionych kurdyjskich komentatorów, 
polityków, działaczy i demonstrantów, w 
tym dzieci; wzywa turecki rząd do 
poszanowania prawa do uzasadnionych 
komentarzy, działalności politycznej i 
pokojowych protestów oraz do uchylenia 
przepisów takich jak art. 220/6 i 220/7 
tureckiego kodeksu karnego i art. 2/2 
ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi;

Or. en

Poprawka 395
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. wyraża zaniepokojenie 
ograniczeniami wolności wypowiedzi 
spowodowanymi bezwzględną 
interpretacją przepisów dotyczących 
przeciwdziałania terroryzmowi, a 
zwłaszcza szeroką definicją terroryzmu w 
ustawie o przeciwdziałaniu terroryzmowi, 
i wzywa Turcję do ponownego 
przeanalizowania tych przepisów;

Or. en

Poprawka 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. ponawia swoje stałe potępienie dla 
nawracającej przemocy w związku z 
kwestią kurdyjską; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym, 
kryteriami kopenhaskimi, a w 
szczególności podstawowymi prawami i 
wolnościami oraz prawem 
międzynarodowym, do zachęcenia rządu 
Turcji do dokonania przeglądu krajowego 
prawa antyterrorystycznego i karnego; 
wzywa państwa członkowskie do 
usunięcia PKK z europejskiej listy 
organizacji terrorystycznych1, ponieważ 
jej obecność na niej zbyt często prowadzi 
do traktowania członków społeczności 
kurdyjskiej jako terrorystów w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. fr
                                               
1 Decyzje Rady 2002/460/WE i 2002/334/WE; wyrok Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z dnia 3 kwietnia 
2008 r., PKK przeciwko Radzie (sprawa T-229/02). 
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Poprawka 397
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. jest głęboko zaniepokojony tym, że 
przepisy dotyczące przeciwdziałania 
terroryzmowi są w dalszym ciągu 
stosowane w zbyt szerokim zakresie, a 
wyroki są często oparte na tajnych 
zeznaniach świadków, których nie 
udostępnia się obrońcom, zwłaszcza w 
przypadku postępowań dotyczących osób 
podejrzanych o przynależność do związku 
społeczności kurdyjskich (KCK); wzywa 
turecki rząd do dostosowania definicji 
terroryzmu do międzynarodowych 
standardów i norm, zwłaszcza zasady 
legalności i pewności prawa, oraz do jak 
najszybszego przeprowadzenia przeglądu 
postępowań wszczętych na podstawie 
obowiązujących przepisów, tak aby nie 
karano za swobodne wyrażanie poglądów;

Or. en

Poprawka 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. w tym kontekście uważa, że tragedia z 
Uludere, która pochłonęła 35 niewinnych 
ofiar, jest przykładem „incydentu” i 
skutkiem zwalczania terroryzmu tylko za 
pomocą sił bezpieczeństwa; wzywa turecki 
rząd do złożenia przeprosin i udzielenia 
rekompensaty rodzinom ofiar tragedii z 
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Uludere oraz poinformowania opinii 
publicznej o toczących się śledztwach;

Or. en

Poprawka 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta 
z ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

skreślony

Or. en
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Poprawka 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta 
z ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. nalega, aby Turcja bezzwłocznie 
podpisała i wdrożyła umowę o readmisji 
między UE i Turcją oraz zapewniła do 
czasu jej wejścia w życie całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji;

Or. nl

Poprawka 401
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 34. nalega, aby Turcja bezzwłocznie 
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krajem kandydującym, który nie korzysta 
z ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

podpisała i wdrożyła umowę o readmisji 
między UE i Turcją oraz zapewniła do 
czasu jej wejścia w życie całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji;

Or. nl

Poprawka 402
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
tureckim przedsiębiorcom i pracownikom 
akademickim; popiera działania Komisji i 
państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
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kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

Or. en

Poprawka 403
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 

34. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że Turcja pozostaje jedynym krajem 
kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
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kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

Or. en

Poprawka 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; zwraca się do 
Rady o upoważnienie Komisji do 
rozpoczęcia dialogu w sprawie wiz i 
opracowania planu działania na rzecz 
ułatwień wizowych; zwraca uwagę na 
zakończenie przez Turcję i UE negocjacji 
w sprawie umowy o readmisji pomiędzy 
Turcją a UE oraz na zatwierdzenie 
konkluzji Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 25 lutego 2011 r.; wzywa Turcję i UE 
do pełnego dotrzymania zobowiązań w 
tym zakresie wynikających z 
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dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka, a zwłaszcza zasady non-
refoulement;

Or. en

Poprawka 405
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; podkreśla 
jednak, że podpisanie i wdrożenie 
bezzwłocznie przez rząd Turcji umowy o 
readmisji między UE i Turcją jest 
zasadniczym warunkiem wprowadzenia 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji;

Or. de
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Poprawka 406
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; jest zdania, że 
postanowienia umowy o readmisji 
pomiędzy Turcją a UE nie powinny 
skutkować obniżeniem standardów 
ustanowionych w obowiązujących 
umowach dwustronnych; podkreśla 
znaczenie zacieśnienia współpracy między 
UE i Turcją w zakresie zarządzania 
migracją i kontroli granic, między innymi z 
uwagi na przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania na rzecz liberalizacji reżimu 
wizowego;

Or. en

Poprawka 407
Dimitar Stoyanov
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
przybywania do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

Or. bg

Poprawka 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
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ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; przypomina, że na lata 2011–2013 
zostanie Turcji przydzielonych 539 mln 
euro na programy współpracy 
transgranicznej w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej; jest zdania, że 
gdy umowa o readmisji wejdzie w życie, 
Rada powinna upoważnić Komisję do 
zainicjowania dialogu w sprawie wiz oraz 
sporządzić plan działania;

Or. en

Poprawka 409
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
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obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; uważa, że polityka wizowa władz 
Turcji wobec obywateli państw trzecich 
powinna być stopniowo harmonizowana z 
polityką realizowaną w tej dziedzinie przez 
UE; jest zdania, że gdy umowa o readmisji 
wejdzie w życie, Rada powinna upoważnić 
Komisję do zainicjowania dialogu w 
sprawie wiz oraz sporządzić plan działania;

Or. es

Poprawka 410
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
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Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją, 
walki z handlem ludźmi i kontroli granic, 
między innymi z uwagi na przybywanie do 
UE dużej liczby nielegalnych imigrantów 
przez terytorium Turcji; jest zdania, że gdy 
umowa o readmisji wejdzie w życie, Rada 
powinna upoważnić Komisję do 
zainicjowania dialogu w sprawie wiz oraz 
sporządzić plan działania na rzecz 
liberalizacji reżimu wizowego;

Or. en

Poprawka 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 



AM\888692PL.doc 259/293 PE478.719v01-00

PL

Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji i okupowaną część Cypru; jest 
zdania, że gdy umowa o readmisji wejdzie 
w życie, Rada powinna upoważnić 
Komisję do zainicjowania dialogu w 
sprawie wiz oraz sporządzić plan działania;

Or. en

Poprawka 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna
upoważnić Komisję do zainicjowania 

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji powinna wejść w życie łącznie z 
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dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

upoważnieniem Komisji przez Radę do 
zainicjowania dialogu w sprawie wiz oraz 
sporządzić plan działania na rzecz 
liberalizacji reżimu wizowego;

Or. en

Poprawka 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 34

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania na rzecz liberalizacji reżimu 
wizowego;
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Or. en

Poprawka 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania na rzecz liberalizacji reżimu 
wizowego;

Or. en

Poprawka 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania na rzecz liberalizacji reżimu 
wizowego;

Or. en

Poprawka 416
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 34
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Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 
ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, pracownikom 
akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania na rzecz liberalizacji reżimu 
wizowego;

Or. en

Poprawka 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że Turcja jest jedynym 
krajem kandydującym, który nie korzysta z 
ułatwień wizowych; podkreśla znaczenie 

34. ubolewa nad tym, że Turcja jest 
jedynym krajem kandydującym, który nie 
korzysta z ułatwień wizowych; podkreśla 
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ułatwienia wjazdu do Unii Europejskiej 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić 
plan działania;

znaczenie ułatwienia wjazdu do Unii 
Europejskiej przedsiębiorcom, 
pracownikom akademickim, studentom i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich we wdrażaniu 
kodeksu wizowego, w harmonizacji i 
upraszczaniu wymogów wizowych oraz w 
tworzeniu nowych ośrodków ułatwiania 
kwestii wizowych w Turcji; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji między UE i Turcją 
oraz zapewniła do czasu jej wejścia w 
życie całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych; podkreśla znaczenie 
zacieśnienia współpracy między UE i 
Turcją w zakresie zarządzania migracją i 
kontroli granic, między innymi z uwagi na 
przybywanie do UE dużej liczby 
nielegalnych imigrantów przez terytorium 
Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania 
dialogu w sprawie wiz oraz niezwłocznie
sporządzić plan działania;

Or. en

Poprawka 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. zauważa, że wypłata na rzecz Turcji 
środków z Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej powinna być powiązana z 
osiągnięciem przez Turcję konkretnego 
postępu w walce z nielegalną imigracją do 
UE oraz z zabezpieczeniem jej granicy z 
Grecją i Bułgarią;

Or. de
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Poprawka 419
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
dokonane przez Turcję w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii i popiera 
dalsze starania na rzecz częstszego 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii we wszystkich sektorach;

Or. en

Poprawka 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wyraża zaniepokojenie dwustronnymi 
umowami pomiędzy Turcją a krajami 
sąsiednimi – m.in. Pakistanem, Sudanem, 
Iranem, Syrią, Libią i byłymi sowieckimi 
republikami Środkowej Azji – w sprawie 
zniesienia wymogów dotyczących wiz 
turystycznych z uwagi na to, że obywatele 
tych państw legalnie przybywający do 
Turcji mogliby stać się potencjalnymi 
nielegalnymi imigrantami na terytorium 
UE;

Or. en

Poprawka 421
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

34a. wyraża ubolewanie w związku z 
opóźnieniem w rozpatrzeniu przez Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
uchodźców i osób ubiegających się o azyl; 
wyraża zaniepokojenie nieustającymi 
doniesieniami o zawracaniu ludzi do 
krajów, w których grożą im tortury lub 
inne formy naruszenia praw człowieka, w 
wyniku arbitralnego odmówienia dostępu 
do procedury udzielania azylu;

Or. en

Poprawka 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

34a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
nieustannym odmawianiem dostępu do 
procedury udzielania azylu i zawracaniem 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl i 
innych osób, które mogą potrzebować 
ochrony; nalega, aby rząd dostosował do 
międzynarodowych standardów przepisy 
dotyczące aresztowania, które zostały 
uznane za niezgodne z prawem przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w 
sprawie Abdolkhani i Karimnia przeciwko 
Turcji; wzywa Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji do przyjęcia 
kompleksowej ustawy spójnej z 
międzynarodowymi standardami 
dotyczącymi ochrony i przyjmowania 
uchodźców, aby chronić prawa wszystkich 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl 
oraz pozostałych osób, które mogą 
potrzebować ochrony, bez dyskryminacji 
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na terytorium Turcji;

Or. en

Poprawka 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 34b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

34b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
występującymi ciągle przypadkami 
naruszania praw człowieka uchodźców, 
osób ubiegających się o azyl i migrantów 
po obu stronach grecko-tureckiej granicy, 
na lądzie i na morzu, gdzie działają 
również siły FRONTEX-u; uznaje plany 
greckich władz dotyczące budowy 12,5 km 
muru na granicy z Turcją za niewłaściwy 
sposób rozwiązania problemu przepływów 
migracyjnych;

Or. en

Poprawka 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne 
znaczenie rurociągu Nabucco i innych 
rurociągów, takich jak przyszły korytarz 
przesyłowy ITGI (przyłącze gazu między 
Turcją, Grecją i Włochami), dla 

skreślony
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bezpieczeństwa energetycznego Unii; 
podkreśla, że w związku ze strategiczną 
rolą i potencjałem Turcji, również dla 
inwestycji UE i dalszej współpracy z nią, 
należy rozpocząć refleksję nad 
znaczeniem otwarcia negocjacji w sprawie 
rozdziału 15 dotyczącego energii, aby 
pogłębić strategiczny dialog między UE a 
Turcją w sprawie energii;

Or. nl

Poprawka 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej geograficzne sąsiedztwo z 
krajami Bliskiego Wschodu bogatymi w 
złoża ropy naftowej; podkreśla strategiczne 
znaczenie budowy rurociągu Nabucco i 
innych rurociągów, takich jak przyszły 
korytarz przesyłowy ITGI (przyłącze gazu 
między Turcją, Grecją i Włochami), dla 
bezpieczeństwa energetycznego Unii; 
podkreśla, że w związku ze strategiczną 
rolą i potencjałem Turcji, również dla 
inwestycji UE i dalszej współpracy z nią 
oraz odpowiedniego uwzględnienia treści 
ust. 30 niniejszego sprawozdania, należy 
rozpocząć refleksję nad znaczeniem 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

Or. en
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Poprawka 426
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
planowanego rurociągu Nabucco i innych 
rurociągów, takich jak przyszły korytarz 
przesyłowy ITGI (przyłącze gazu między 
Turcją, Grecją i Włochami), dla 
bezpieczeństwa energetycznego Unii; 
apeluje do Turcji i Azerbejdżanu o 
zakończenie polityki izolacji Armenii 
polegającej na systematycznym 
wykluczaniu tego kraju z przedsięwzięć, 
których celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego UE; 
podkreśla, że w związku ze strategiczną 
rolą i potencjałem Turcji, również dla 
inwestycji UE i dalszej współpracy z nią, 
należy rozpocząć refleksję nad znaczeniem 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

Or. en

Poprawka 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
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unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla potencjał 
Turcji w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, bogatych zasobów energii 
słonecznej, wiatrowej i geotermalnej oraz 
możliwość importu odnawialnej energii 
elektrycznej z Turcji poprzez 
wysokonapięciowe linie przesyłowe prądu 
stałego o dalekim zasięgu, co 
przyczyniłoby się nie tylko do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego Unii, ale 
również do osiągnięcia celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii; podkreśla, 
że w związku ze strategiczną rolą i 
potencjałem Turcji, również dla inwestycji 
UE i dalszej współpracy z nią, należy 
rozpocząć refleksję nad znaczeniem 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

Or. en

Poprawka 428
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
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rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii;

Or. de

Poprawka 429
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć
refleksję nad znaczeniem otwarcia
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
głównego kraju tranzytowego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej odległość od Iraku i jego 
rozwijającego się rynku ropy naftowej; 
podkreśla strategiczne znaczenie rurociągu 
Nabucco i innych rurociągów, takich jak 
przyszły korytarz przesyłowy ITGI 
(przyłącze gazu między Turcją, Grecją i 
Włochami), dla europejskiego 
bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla, 
że w związku ze strategiczną rolą i 
potencjałem Turcji, również dla 
europejskich inwestycji i współpracy, 
należy jak najszybciej rozpocząć 
negocjacje w sprawie rozdziału 15 
(dotyczącego energii);

Or. en
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Poprawka 430
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15
dotyczącego energii, pod warunkiem że 
Turcja zobowiąże się do pełnego 
przestrzegania suwerennych praw 
Republiki Cypryjskiej i natychmiastowego 
zaprzestania kierowania gróźb pod jej 
adresem oraz poszanowania zobowiązań 
dotyczących stosunków dobrosąsiedzkich i 
pokojowego rozwiązywania sporów, 
opisanych w ramach negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
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kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, pod warunkiem że 
Turcja zobowiąże się do pełnego 
poszanowania suwerennych praw 
wszystkich państw członkowskich, w tym 
prawa Republiki Cypryjskiej do wyłącznej 
strefy ekonomicznej, oraz do dotrzymania 
zobowiązań dotyczących stosunków 
dobrosąsiedzkich i pokojowego 
rozwiązywania konfliktów, opisanych w 
ramach negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako 
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 

35. przypomina kluczową rolę Turcji jako
unijnego korytarza energetycznego dla 
kaukaskich i kaspijskich zasobów ropy i 
gazu oraz jej strategiczną odległość od 
Iraku i jego rozwijającego się rynku ropy 
naftowej; podkreśla strategiczne znaczenie 
rurociągu Nabucco i innych rurociągów, 
takich jak przyszły korytarz przesyłowy 
ITGI (przyłącze gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami), dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii; podkreśla, że w 
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związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad znaczeniem otwarcia
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii, aby pogłębić 
strategiczny dialog między UE a Turcją w 
sprawie energii;

związku ze strategiczną rolą i potencjałem 
Turcji, również dla inwestycji UE i dalszej 
współpracy z nią, należy rozpocząć 
refleksję nad otwarciem negocjacji w 
sprawie rozdziału 15 dotyczącego energii, 
aby pogłębić strategiczny dialog między 
UE a Turcją w sprawie energii;

Or. en

Poprawka 433
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako świeckiej 
demokracji z przeważającym udziałem 
muzułmanów w społeczeństwie oraz jako 
ważnego podmiotu regionalnego na 
Bliskim Wschodzie, Bałkanach 
Zachodnich, w Afganistanie i Pakistanie, 
na południowym Kaukazie i w Rogu 
Afryki, a także jej rolę jako przykładu dla 
demokratyzacji krajów arabskich; popiera 
zdecydowane stanowisko Turcji i jej 
zaangażowanie wobec sił 
demokratycznych w Syrii i przypomina jej 
ważną rolę w ochronie syryjskich 
uchodźców; wzywa UE i Turcję do 
nasilenia istniejącego dialogu politycznego 
w sprawie kierunków polityki zagranicznej 
i wzajemnie korzystnych celów; zachęca 
Turcję do prowadzenia polityki 
zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
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zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. lt

Poprawka 434
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
podkreśla rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego, zwłaszcza dla 
polityki bezpieczeństwa i obrony, na 
Bliskim Wschodzie, Bałkanach 
Zachodnich, w Afganistanie i Pakistanie, 
na południowym Kaukazie i w Rogu 
Afryki, a także jej rolę jako przykładu dla 
demokratyzacji krajów arabskich; popiera 
zdecydowane stanowisko Turcji i jej 
zaangażowanie wobec sił 
demokratycznych w Syrii i przypomina jej 
ważną rolę w ochronie syryjskich 
uchodźców; wzywa UE i Turcję do 
nasilenia istniejącego dialogu politycznego 
w sprawie kierunków polityki zagranicznej 
i wzajemnie korzystnych celów; zachęca 
Turcję do prowadzenia polityki 
zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. en
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Poprawka 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i 
w koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki;

Or. en

Poprawka 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 36. podkreśla strategiczne znaczenie 
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Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie, w Azji Środkowej i w Rogu 
Afryki, a także jej rolę w procesie przejścia 
do demokracji krajów arabskich w 
istotnych obszarach polityki, 
obejmujących reformy polityczne, 
gospodarcze i tworzenie instytucji; popiera 
zdecydowane stanowisko Turcji i jej 
zaangażowanie wobec sił 
demokratycznych w Syrii i przypomina jej 
ważną rolę w ochronie syryjskich 
uchodźców; wzywa UE i Turcję do 
nasilenia istniejącego dialogu politycznego 
w sprawie kierunków polityki zagranicznej 
i wzajemnie korzystnych celów; zachęca 
Turcję do prowadzenia polityki 
zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. en

Poprawka 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
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Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako państwa przodującego w regionie, 
które charakteryzuje się wydajną 
gospodarką i rozwiniętymi instytucjami 
demokratycznymi; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. en

Poprawka 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; wzywa UE i Turcję do nasilenia 
istniejącego dialogu politycznego w 
sprawie kierunków polityki zagranicznej i 
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przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

wzajemnie korzystnych celów; zachęca 
Turcję do prowadzenia polityki 
zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. nl

Poprawka 439
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; wyraża poparcie dla starań 
Turcji o pogłębienie dialogu i współpracy 
na wysokim szczeblu pomiędzy 
Afganistanem a Pakistanem i z 
zadowoleniem przyjmuje proces 
stambulski zainicjowany w celu 
wzmocnienia współpracy regionalnej 
pomiędzy Afganistanem a jego sąsiadami; 
popiera zdecydowane stanowisko Turcji i 
jej zaangażowanie wobec sił 
demokratycznych w Syrii i przypomina jej 
ważną rolę w ochronie syryjskich 
obywateli; wzywa UE i Turcję do nasilenia 
istniejącego dialogu politycznego w 
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zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

sprawie kierunków polityki zagranicznej i 
wzajemnie korzystnych celów; zachęca 
Turcję do prowadzenia polityki 
zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. en

Poprawka 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców, zwracając 
jednocześnie uwagę, że obecna polityka 
Turcji wobec Syrii różni się od polityki 
realizowanej przez UE; wzywa UE i 
Turcję do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
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pozytywnego wpływu; zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. it

Poprawka 441
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki; popiera 
zdecydowane stanowisko Turcji i jej 
zaangażowanie wobec sił 
demokratycznych w Syrii i przypomina jej 
ważną rolę w ochronie syryjskich 
uchodźców; wzywa UE i Turcję do 
nasilenia istniejącego dialogu politycznego 
w sprawie kierunków polityki zagranicznej 
i wzajemnie korzystnych celów; zachęca 
Turcję do prowadzenia polityki 
zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Or. en
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Poprawka 442
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i 
w koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów;

Or. en

Poprawka 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 36. podkreśla strategiczne znaczenie 
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Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu z 
Unią Europejską oraz do wzmocnienia 
koordynacji swojej polityki zagranicznej z
polityką zagraniczną UE w celu 
stworzenia cennych synergii i zwiększenia 
możliwości odgrywania pozytywnego 
wpływu;

Or. en

Poprawka 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 36

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako źródła inspiracji dla demokratyzacji 
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arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

krajów arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską w celu 
stworzenia cennych synergii i zwiększenia 
możliwości odgrywania pozytywnego 
wpływu;

Or. en

Poprawka 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej 
potencjalną rolę jako przykładu dla 
demokratyzacji krajów arabskich; popiera 
zdecydowane stanowisko Turcji i jej 
zaangażowanie wobec sił 
demokratycznych w Syrii i przypomina jej 
ważną rolę w ochronie syryjskich 
uchodźców; wzywa UE i Turcję do 
nasilenia istniejącego dialogu politycznego 
w sprawie wartości w polityce 
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polityki zagranicznej w ramach dialogu i 
w koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 
kontekście jej współzależności z Unią 
Europejską;

Or. en

Poprawka 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako partnera dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;
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Or. en

Poprawka 447
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu;

36. podkreśla strategiczne znaczenie 
Turcji, w aspekcie politycznym i 
geograficznym, dla polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej i jej polityki sąsiedztwa; 
przypomina rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu regionalnego na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach Zachodnich, w 
Afganistanie i Pakistanie, na południowym 
Kaukazie i w Rogu Afryki, a także jej rolę 
jako przykładu dla demokratyzacji krajów 
arabskich; popiera zdecydowane 
stanowisko Turcji i jej zaangażowanie 
wobec sił demokratycznych w Syrii i 
przypomina jej ważną rolę w ochronie 
syryjskich uchodźców; wzywa UE i Turcję 
do nasilenia istniejącego dialogu 
politycznego w sprawie kierunków polityki 
zagranicznej i wzajemnie korzystnych 
celów; zachęca Turcję do prowadzenia 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i w 
koordynacji z Unią Europejską oraz do 
stopniowego zbliżenia swojej polityki 
zagranicznej do polityki zagranicznej UE 
w celu stworzenia cennych synergii i 
zwiększenia możliwości odgrywania 
pozytywnego wpływu; zauważa w tym 
kontekście, że obecnie Turcja nadal 
osłabia sankcje UE wobec Iranu;

Or. nl

Poprawka 448
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 36a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

36a. apeluje do Turcji jako głównego 
odbiorcy irańskiej ropy do dostosowania 
się do embarga na ropę, które UE 
nałożyła na Iran z powodu programu 
produkcji broni jądrowej prowadzonego w 
tym kraju, oraz wzywa państwa 
demokratyczne i ich sojuszników do 
pomocy w zapewnieniu Turcji 
alternatywnych źródeł ropy;

Or. en

Poprawka 449
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 36a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. przypomina, że istotne znaczenie ma 
ścisła koordynacja i współpraca pomiędzy 
Turcją a UE w sprawie rozprzestrzeniania 
broni jądrowej w Iranie, i jest przekonany, 
że Turcja może odegrać ważną i 
konstruktywną rolę we wspieraniu i 
promowaniu dialogu z Iranem 
dotyczącego natychmiastowego 
rozwiązania i w zapewnieniu pełnego 
poparcia sankcji dla Iranu;

Or. en

Poprawka 450
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. przypomina o ambicjach Turcji co do 
inspirowania i wspierania przemian 
demokratycznych i reform społeczno-
gospodarczych w krajach południowego 
sąsiedztwa; stwierdza, że udział instytucji 
tureckich i organizacji pozarządowych w 
instrumentach EPS doprowadziłby do 
wytworzenia niezwykłej synergii, 
szczególnie w dziedzinach takich jak 
tworzenie instytucji i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; uważa, że 
praktyczną współpracę powinien 
uzupełniać zorganizowany dialog miedzy 
UE a Turcją w celu skoordynowania ich 
polityki sąsiedztwa;

37. przypomina o ambicjach Turcji co do 
inspirowania i wspierania przemian 
demokratycznych i reform społeczno-
gospodarczych w krajach południowego 
sąsiedztwa; stwierdza, że udział instytucji 
tureckich i organizacji pozarządowych w 
instrumentach EPS doprowadziłby do 
wytworzenia niezwykłej synergii, 
szczególnie w dziedzinach takich jak 
tworzenie instytucji i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój 
społeczno-gospodarczy; uważa, że 
praktyczną współpracę powinien 
uzupełniać zorganizowany dialog miedzy 
UE a Turcją w celu skoordynowania ich 
polityki sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 451
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. podkreśla znaczenie nawiązywania 
kontaktów międzyludzkich i w związku z 
tym wzywa Komisję do opracowania 
programów ukierunkowanych na 
wspieranie integracji pomiędzy 
obywatelami Turcji a UE w wielu 
obszarach;

Or. en

Poprawka 452
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)



AM\888692PL.doc 289/293 PE478.719v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

37a. zauważa, że zaledwie od 2007 r. 
Turcja otrzymała od UE blisko 4 mld euro 
pomocy finansowej; zwraca uwagę, że 
Komisja przeznaczyła na lata 2011–2013 
2,5 mld euro dla Turcji; proponuje z tego 
względu natychmiastowe wstrzymanie 
finansowania dla Turcji z tytułu pomocy 
rozwojowej;

Or. nl

Poprawka 453
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. podkreśla, że Turcja jest 
strategicznym partnerem UE w regionie 
Morza Czarnego; wzywa Turcję do 
wspierania strategii politycznych i 
programów UE w regionie Morza 
Czarnego oraz do aktywnego 
zaangażowania się w ich realizację;

Or. lt

Poprawka 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
ratyfikowania przez Turcję protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur;

skreślony

Or. en
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Poprawka 455
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
ratyfikowania przez Turcję protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
ratyfikowania przez Turcję protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur i wzywa 
do niezwłocznego rozpoczęcia krajowego 
procesu wdrażania;

Or. en

Poprawka 456
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
ratyfikowania przez Turcję protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
ratyfikowania przez Turcję protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur
(OPCAT); wzywa turecki rząd do 
opracowania aktu niezbędnego do 
przetransponowania OPCAT do prawa 
krajowego; nalega, aby Turcja 
udostępniła wszystkie więzienia 
obserwatorom z organów krajowych i 
zagranicznych;

Or. en

Poprawka 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
ratyfikowania przez Turcję protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
ratyfikowania przez Turcję protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur i zachęca 
Turcję do natychmiastowego 
przetransponowania zawartych w nim 
wymogów do prawa krajowego; zwraca się 
do Turcji o udostępnienie 
międzynarodowym obserwatorom swoich 
więzień;

Or. en

Poprawka 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. ponownie wzywa rząd Turcji do
podpisania i przedłożenia do ratyfikacji 
Statutu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, co przyczyni się do zwiększenia 
wkładu i zaangażowania Turcji na rzecz 
globalnego wielostronnego systemu;

39. oczekuje od rządu Turcji 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
Statutu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, co będzie stanowiło kontynuację 
jej zaangażowania na rzecz globalnego 
wielostronnego systemu i wsparcie w jego 
wzmocnieniu oraz przykład dla całego 
regionu; 

Or. de

Poprawka 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

39a. podkreśla znaczenie kompleksowego 
nadzoru nad stosowaniem Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w celu 
objęcia wysokim priorytetem celów i 
przedsięwzięć realizowanych w Turcji 
oraz dopasowania ich do kryteriów 
przystąpienia;

Or. en

Poprawka 460
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wzywa Komisję, Radę i Turcję do 
natychmiastowego wstrzymania 
negocjacji w sprawie przystąpienia;

Or. nl

Poprawka 461
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącej
Komisji, sekretarzowi generalnemu Rady 
Europy, przewodniczącemu Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, rządom i 
parlamentom państw członkowskich oraz 
rządowi i parlamentowi Republiki 

40. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji,
wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej
przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa, sekretarzowi 
generalnemu Rady Europy, 
przewodniczącemu Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, sekretarzowi 
generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, rządom i parlamentom 



AM\888692PL.doc 293/293 PE478.719v01-00

PL

Tureckiej. państw członkowskich oraz rządowi i 
parlamentowi Republiki Tureckiej.

Or. bg


