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Poprawka 1
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 10 ust. 2 oraz art. 14 
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, zwłaszcza z dnia 9 marca 2011 
w sprawie sprawozdania dotyczącego 
postępów Turcji w 2010 r.1, z dnia 29 
marca 2012 r. w sprawie sprawozdania 
dotyczącego postępów Turcji w 2011 r.2 i z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyszłości 
kobiet w Turcji do 2020 r.3,

uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, zwłaszcza z dnia 18 czerwca 
1987 r., z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie 
sprawozdania dotyczącego postępów 
Turcji w 2010 r.1, z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie sprawozdania dotyczącego 
postępów Turcji w 2011 r.2 i z dnia 22 
maja 2012 r. w sprawie przyszłości kobiet 
w Turcji do 2020 r.3,

Or. it

Poprawka 3
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, zwłaszcza z dnia 9 marca 2011 r. 

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, zwłaszcza z dnia 9 marca 2011 r. 
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w sprawie sprawozdania dotyczącego 
postępów Turcji w 2010 r.1, z dnia 29 
marca 2012 r. w sprawie sprawozdania 
dotyczącego postępów Turcji w 2011 r.2 i z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyszłości 
kobiet w Turcji do 2020 r.3,

w sprawie sprawozdania dotyczącego 
postępów Turcji w 2010 r.1, z dnia 29 
marca 2012 r. w sprawie sprawozdania 
dotyczącego postępów Turcji w 2011 r.2 i z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyszłości 
kobiet w Turcji do 2020 r.3, a także 
rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. 
w sprawie w sprawie rozszerzenia: 
strategie polityczne, kryteria i strategiczne 
interesy UE4,
__________________
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0453. 

Or. en

Poprawka 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 5
Sophocles Sophocleous

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając kontrdeklarację 
Wspólnoty Europejskiej i jej państw 
członkowskich z dnia 21 września 2005 r.,
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Or. en

Poprawka 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie 
stosunków armeńsko-tureckich z dnia 
18 czerwca 1987 r. oraz w sprawie 
otwarcia negocjacji z Turcją z dnia 
28 września 2005 r.,

Or. en

Poprawka 7
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 8
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 

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

w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie tych negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla niekończącej się historii,

Or. nl

Poprawka 9
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 8

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 10
Salvador Sedó i Alabart

Projekt rezolucji
Odniesienie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją 
w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte 

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

w dniu 3 października 2005 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę ram 
negocjacyjnych, a także mając na uwadze, 
że rozpoczęcie tych negocjacji stanowi 
punkt wyjścia dla procesu opartego na 
sprawiedliwych i rygorystycznych 
warunkach i zobowiązaniu do 
przeprowadzenia reform;

Or. en

Poprawka 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Odniesienie 8

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Projekt rezolucji
Odniesienie 9
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Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja zobowiązała 
się do przeprowadzenia 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, dalszą modernizację i 
poprawę jej demokratycznych instytucji, 
wzmocnienie praworządności oraz 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności;

– mając na uwadze, że Turcja zobowiązała
się do przeprowadzenia reform i 
stopniowego dostosowania się do UE, a 
także mając na uwadze, że sama Turcja 
powinna postrzegać te starania jako szansę 
na umocnienie, dalszą modernizację i 
poprawę jej demokratycznych instytucji, 
wzmocnienie praworządności oraz 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 13
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Odniesienie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja zobowiązała 
się do przeprowadzenia 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, dalszą modernizację i 
poprawę jej demokratycznych instytucji, 
wzmocnienie praworządności oraz 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności;

– mając na uwadze, że Turcja zobowiązała 
się do przeprowadzenia reform, a także 
musi powstrzymać się od wysuwania 
jakichkolwiek gróźb pod adresem państw 
członkowskich UE, dążąc jednocześnie do
podtrzymywania stosunków 
dobrosąsiedzkich i stopniowego 
dostosowania się do UE; także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna 
postrzegać te starania jako szansę na 
umocnienie, dalszą modernizację i 
poprawę jej demokratycznych instytucji, 
wzmocnienie praworządności oraz 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności;

Or. en
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Poprawka 14
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja zobowiązała 
się do przeprowadzenia 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, dalszą modernizację i 
poprawę jej demokratycznych instytucji, 
wzmocnienie praworządności oraz 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności;

– mając na uwadze, że Turcja zobowiązała 
się do przeprowadzenia 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, dalszą modernizację i 
poprawę jej demokratycznych instytucji, 
wzmocnienie praworządności oraz 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności; mając na 
uwadze, że Turcja w żadnej mierze nie 
realizuje tych celów, dając tym samym do 
zrozumienia, że w ogóle nie zamierza 
przystępować do UE ani nie będzie do tego 
zdolna;

Or. nl

Poprawka 15
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Odniesienie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze coraz częstsze 
naruszenia wolności wypowiedzi; mając 
na uwadze utrzymującą się 
niezadowalającą sytuację mniejszości 
religijnych i kulturowych; 

Or. en
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Poprawka 16
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 10

Projekt rezolucji Poprawka

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

skreślone

Or. nl

Poprawka 17
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 10

Projekt rezolucji Poprawka

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

mając na uwadze, że UE może pozostać
jednym z głównych punktów odniesienia 
dla reform w Turcji;

Or. it

Poprawka 18
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że zgodnie 
z konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. spełnienie 
wszystkich kryteriów kopenhaskich 
i zdolność UE do przyjmowania nowych 
państw pozostają podstawą przystąpienia 
do UE, która jest społecznością opartą na 
wspólnych wartościach, szczerej 

– mając na uwadze, że zgodnie 
z konkluzjami z posiedzenia Rady 
Europejskiej w grudniu 2006 r. spełnienie 
wszystkich kryteriów kopenhaskich 
i zdolność UE do przyjmowania nowych 
państw są podstawą przystąpienia do UE;
mając na uwadze, że Turcja nigdy nie 
spełni wszystkich kryteriów, nie będzie do 
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współpracy oraz solidarności między 
wszystkimi państwami członkowskimi;

tego zdolna ani nie będzie to zgodne z jej
wolą, wobec czego nigdy nie powinna 
przystępować do UE,

Or. nl

Poprawka 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Odniesienie 11

Projekt rezolucji Poprawka

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

– mając na uwadze, że 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
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w Turcji 
przetrzymywanych jest najwięcej 
dziennikarzy na świecie oraz że takie 
ograniczenie wolności wypowiedzi i prasy 
narusza jedną z podstawowych zasad 
zawartych w kryteriach kopenhaskich;

Or. de
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Poprawka 21
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że turecki wymiar 
sprawiedliwości uznaje obecnie ok. 3000 
studentów za „terrorystów”;

Or. de

Poprawka 22
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
zainicjowano pozytywny program, który 
ma wspierać i uzupełniać negocjacje 
poprzez zacieśnienie współpracy w wielu 
obszarach wspólnych interesów;

– mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
zainicjowano pozytywny program, który 
ma uzupełniać i wzmacniać negocjacje
akcesyjne poprzez zacieśnienie współpracy 
w wielu obszarach wspólnych interesów;

Or. en

Poprawka 23
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Odniesienie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
zainicjowano pozytywny program, który 
ma wspierać i uzupełniać negocjacje 
poprzez zacieśnienie współpracy w wielu 

– mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
zainicjowano pozytywny program, który 
ma wspierać i uzupełniać negocjacje 
poprzez zacieśnienie współpracy w wielu 
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obszarach wspólnych interesów; obszarach wspólnych interesów; mając na 
uwadze, że inicjatywa ta nie zastępuje 
negocjacji akcesyjnych, lecz stanowi ich 
uzupełnienie;

Or. en

Poprawka 24
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
zainicjowano pozytywny program, który 
ma wspierać i uzupełniać negocjacje 
poprzez zacieśnienie współpracy w wielu 
obszarach wspólnych interesów;

mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
zainicjowano naiwny program, który ma 
wspierać i uzupełniać negocjacje poprzez 
zacieśnienie współpracy w wielu obszarach 
wspólnych interesów;

Or. nl

Poprawka 25
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

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

– mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność;
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zapewnić maksymalną ilość czasu na 
ustanowienie koniecznych przepisów i 
instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych 
przepisów;

Or. de

Poprawka 26
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie mają rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić maksymalną ilość czasu na 
ustanowienie koniecznych przepisów i 
instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych 
przepisów;

– mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania Komisji
dotyczący ram negocjacyjnych dla nowych
państw kandydujących, zgodnie z którym 
podstawą polityki rozszerzenia jest 
praworządność, i potwierdziła, że w 
procesie negocjacyjnym kluczowe 
znaczenie mają rozdział 23 dotyczący 
sądownictwa i praw podstawowych oraz 
rozdział 24 dotyczący sprawiedliwości,
wolności i bezpieczeństwa, które należy 
omówić na początkowym etapie 
negocjacji, tak by określić wyraźne punkty 
odniesienia i zapewnić maksymalną ilość 
czasu na ustanowienie koniecznych 
przepisów i instytucji oraz zapewnienie 
dobrych wyników w zakresie wdrażania 
tych przepisów;

Or. en

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Odniesienie 13
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Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie mają rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić maksymalną ilość czasu na 
ustanowienie koniecznych przepisów i 
instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych 
przepisów;

– mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, który jednak nie ma 
zastosowania do Turcji i zgodnie z którym 
podstawą polityki rozszerzenia jest 
praworządność, i potwierdziła, że w 
procesie negocjacyjnym kluczowe 
znaczenie mają rozdział 23 dotyczący 
sądownictwa i praw podstawowych oraz 
rozdział 24 dotyczący sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa, które należy 
omówić na początkowym etapie 
negocjacji, tak by określić wyraźne punkty 
odniesienia i zapewnić maksymalną ilość 
czasu na ustanowienie koniecznych 
przepisów i instytucji oraz zapewnienie 
dobrych wyników w zakresie wdrażania 
tych przepisów;

Or. en

Poprawka 28
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

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

– mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie mają rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy otworzyć na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
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zapewnić maksymalną ilość czasu na 
ustanowienie koniecznych przepisów i 
instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych 
przepisów;

zapewnić maksymalną ilość czasu na 
ustanowienie koniecznych przepisów i 
instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych 
przepisów;

Or. en

Poprawka 29
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie mają rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić maksymalną ilość czasu na 
ustanowienie koniecznych przepisów i 
instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych 
przepisów;

mając na uwadze, że Rada w swoich 
konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. 
zaaprobowała nowy plan działania 
Komisji, zgodnie z którym podstawą 
polityki rozszerzenia jest praworządność, i 
potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym 
kluczowe znaczenie mają rozdział 23 
dotyczący sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa, które należy omówić na 
początkowym etapie negocjacji, tak by 
określić wyraźne punkty odniesienia i 
zapewnić maksymalną ilość czasu na 
ustanowienie koniecznych przepisów i 
instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych 
przepisów; mając na uwadze, że 
dotychczasowe wyniki pozostawiają wiele 
do życzenia,

Or. nl

Poprawka 30
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Odniesienie 13 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że w Turcji 
przeprowadzono szereg reform 
sądowniczych, legislacyjnych, 
instytucjonalnych i praktycznych; mając 
jednak na uwadze, że wiele 
nierozwiązanych 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 31
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. 
stwierdziła, że z uwagi na gospodarkę,
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie Turcja jest kluczowym państwem 
dla Unii Europejskiej i że proces 
akcesyjny w dalszym ciągu stanowi 
najodpowiedniejsze ramy dla wspierania 
w Turcji reform związanych z UE; mając 
na uwadze, że Komisja wyraziła 
zaniepokojenie w związku z brakiem 
postępów Turcji w zakresie spełniania 
kryteriów politycznych;

– mając na uwadze, że Komisja słusznie
wyraziła zaniepokojenie w związku z 
brakiem postępów Turcji w zakresie 
spełniania kryteriów politycznych;

Or. nl
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Poprawka 32
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że z uwagi na gospodarkę, strategiczne 
położenie i ważną rolę w regionie Turcja 
jest kluczowym państwem dla Unii 
Europejskiej i że proces akcesyjny w 
dalszym ciągu stanowi najodpowiedniejsze 
ramy dla wspierania w Turcji reform 
związanych z UE; mając na uwadze, że 
Komisja wyraziła zaniepokojenie w 
związku z brakiem postępów Turcji w 
zakresie spełniania kryteriów 
politycznych;

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że Turcja jest kluczowym państwem dla 
Unii Europejskiej z uwagi na gospodarkę, 
strategiczne położenie i ważną rolę w 
regionie i że proces akcesyjny w dalszym 
ciągu stanowi najodpowiedniejsze ramy 
dla wspierania w Turcji reform związanych 
z UE;

Or. en

Poprawka 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że z uwagi na gospodarkę, strategiczne 
położenie i ważną rolę w regionie Turcja 
jest kluczowym państwem dla Unii 
Europejskiej i że proces akcesyjny w 
dalszym ciągu stanowi najodpowiedniejsze 
ramy dla wspierania w Turcji reform 
związanych z UE; mając na uwadze, że 
Komisja wyraziła zaniepokojenie w 
związku z brakiem postępów Turcji w 
zakresie spełniania kryteriów politycznych;

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że z uwagi na gospodarkę, strategiczne 
położenie i ważną rolę w regionie Turcja 
jest kluczowym państwem dla Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że 
Komisja wyraziła zaniepokojenie w 
związku z brakiem postępów Turcji w 
zakresie spełniania kryteriów politycznych;
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Or. nl

Poprawka 34
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że z uwagi na gospodarkę, strategiczne 
położenie i ważną rolę w regionie Turcja 
jest kluczowym państwem dla Unii 
Europejskiej i że proces akcesyjny w 
dalszym ciągu stanowi najodpowiedniejsze 
ramy dla wspierania w Turcji reform 
związanych z UE; mając na uwadze, że 
Komisja wyraziła zaniepokojenie w 
związku z brakiem postępów Turcji w 
zakresie spełniania kryteriów politycznych;

mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że z uwagi na gospodarkę, strategiczne 
położenie i ważną rolę w regionie Turcja 
jest kluczowym państwem dla Unii 
Europejskiej i że proces akcesyjny w 
dalszym ciągu stanowi jedne z
najodpowiedniejszych ram dla wspierania
reform w Turcji; mając na uwadze, że 
Komisja wyraziła zaniepokojenie w 
związku z brakiem postępów Turcji w 
zakresie spełniania kryteriów politycznych;

Or. it

Poprawka 35
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że z uwagi na gospodarkę, strategiczne 
położenie i ważną rolę w regionie Turcja 
jest kluczowym państwem dla Unii 
Europejskiej i że proces akcesyjny w 
dalszym ciągu stanowi najodpowiedniejsze
ramy dla wspierania w Turcji reform 
związanych z UE; mając na uwadze, że 
Komisja wyraziła zaniepokojenie w 
związku z brakiem postępów Turcji w 

– mając na uwadze, że Komisja w swojej 
strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, 
że z uwagi na gospodarkę, strategiczne 
położenie i ważną rolę w regionie Turcja 
jest kluczowym państwem dla Unii 
Europejskiej i że proces negocjacyjny, 
którego ostatecznym celem jest 
przystąpienie do UE, w dalszym ciągu 
stanowi jedyne ramy dla wspierania w 
Turcji reform związanych z UE; mając na 
uwadze, że Komisja wyraziła 
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zakresie spełniania kryteriów politycznych; zaniepokojenie w związku z brakiem 
postępów Turcji w zakresie spełniania 
kryteriów politycznych;

Or. en

Poprawka 36
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Komisja wyraziła 
zaniepokojenie w związku z nieznacznymi 
postępami Turcji w zakresie spełniania 
kryteriów politycznych;

Or. en

Poprawka 37
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze postępy Turcji 
w zakresie reformy konstytucyjnej;

Or. en

Poprawka 38
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Odniesienie 15
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Projekt rezolucji Poprawka

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

– mając na uwadze, że Turcja wciąż nie 
wypełniła wszystkich postanowień
protokołu dodatkowego do umowy o 
stowarzyszeniu WE-Turcja, a Unia 
Europejska wciąż nie podjęła wszystkich 
niezbędnych kroków przewidzianych 
w konkluzjach Rady UE z dnia 
26 kwietnia 2004 r., by położyć kres 
izolacji Turków cypryjskich, mimo 
wielokrotnie wyrażanego przez nich 
pragnienia, by stać się częścią Unii;

Or. en

Poprawka 39
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Odniesienie 15

Projekt rezolucji Poprawka

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

– zwracając uwagę, że Turcja wciąż nie 
wypełniła wszystkich postanowień
protokołu dodatkowego do umowy o 
stowarzyszeniu WE-Turcja, a Unia 
Europejska wciąż nie podjęła wszystkich 
niezbędnych kroków przewidzianych 
w konkluzjach Rady UE z dnia 
26 kwietnia 2004 r., by położyć kres 
izolacji Turków cypryjskich;

Or. en

Poprawka 40
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 15
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Projekt rezolucji Poprawka

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

– mając na uwadze, że zarówno Turcja, jak 
i UE wciąż jedynie częściowo wypełniły 
postanowienia wynikające z umowy o 
stowarzyszeniu WE-Turcja i z jej 
protokołu dodatkowego;

Or. en

Poprawka 41
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 15

Projekt rezolucji Poprawka

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

– mając na uwadze, że już siódmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu
WE–Turcja i z jej protokołu dodatkowego, 
co dowodzi, że Turcja nigdy nie wykaże 
woli przystąpienia do UE ani nie będzie do 
tego zdolna;

Or. nl

Poprawka 42
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 15

Projekt rezolucji Poprawka

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

mając na uwadze, że już siódmy rok z 
rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu 
WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego i 
nic nie wskazuje na to, by zamierzała je 
wypełnić w przyszłości; mając na uwadze, 
że brak realizacji protokołu dodatkowego 
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w nieunikniony sposób blokuje 
jakiekolwiek możliwe postępy w procesie 
akcesyjnym Turcji;

Or. it

Poprawka 43
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Odniesienie 15

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Odniesienie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że dla własnej 
korzyści oraz w celu poprawy stabilności, 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich 
oraz pozytywnego partnerstwa 
politycznego i gospodarczego Turcja musi 
zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania 
nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych 
ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami, 
zgodnie z prawem międzynarodowym 
i rezolucjami ONZ;

Or. en
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Poprawka 45
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Odniesienie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że należy 
bezzwłocznie otworzyć rozdziały 
negocjacyjne, w odniesieniu do których 
zakończono przygotowania techniczne, 
zgodnie z ustalonymi procedurami 
i ramami negocjacyjnymi;

Or. en

Poprawka 46
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając współzależność 
gospodarczą między Unią Europejską a 
Turcją oraz ich wzajemne obroty 
handlowe w łącznej kwocie 120 mld EUR 
w 2011 r.;

– uwzględniając obroty handlowe między 
Unią Europejską a Turcją, które w 2011 r.
miały wartość 120 mld EUR;

Or. nl

Poprawka 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Odniesienie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając współzależność – uwzględniając współzależność 
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gospodarczą między Unią Europejską a 
Turcją oraz ich wzajemne obroty handlowe 
w łącznej kwocie 120 mld EUR w 2011 r.;

gospodarczą między Unią Europejską a 
Turcją oraz ich wzajemne obroty handlowe 
w łącznej kwocie 120 mld EUR w 2011 r.;
uwzględniając obecne problemy 
utrudniające skuteczne funkcjonowanie 
unii celnej;

Or. en

Poprawka 48
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Odniesienie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 
26 kwietnia 2004 r.;

Or. en

Poprawka 49
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Odniesienie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze ocenę Komisji, z której 
wynika, że chociaż poczyniono spore 
postępy w dziedzinie prawa spółek w 
związku z utworzeniem tureckiego urzędu 
standardów rachunkowości i audytu, 
nowe przepisy dotyczące ładu 
korporacyjnego oraz stosunków między 
akcjonariuszami a ich spółkami nie są 
zgodne z dorobkiem prawnym UE oraz 
zwiększają zaangażowanie państwa w ład 
korporacyjny, przyznając Radzie Rynków 
Kapitałowych większe uprawnienia do 
kontroli spółek;
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Or. en

Poprawka 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Projekt rezolucji
Odniesienie 19

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja może 
odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji 
źródeł energii i szlaków przesyłowych ropy 
i gazu z krajów sąsiadujących do UE;

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

Or. en

Poprawka 51
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 19

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja może 
odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji 
źródeł energii i szlaków przesyłowych ropy 
i gazu z krajów sąsiadujących do UE;

– mając na uwadze, że Turcja odgrywa
kluczową rolę w dywersyfikacji źródeł 
energii i szlaków przesyłowych ropy i gazu 
z krajów sąsiadujących do UE;

Or. en

Poprawka 52
Adrian Severin
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Projekt rezolucji
Odniesienie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze kluczową rolę 
geostrategiczną, jaką odgrywa Turcja, 
tworząc pomost między Unią Europejską, 
Afryką Północną, Zakaukaziem i Bliskim 
Wschodem; mając na uwadze militarny 
wpływ Turcji w regionie Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej;

Or. en

Poprawka 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Odniesienie 20

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategiczne znaczenie 
dialogu i współpracy między UE i Turcją 
w kwestii stabilności, demokracji i 
bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu 
do szeroko pojętego Bliskiego Wschodu,
mając na uwadze, że Turcja wielokrotnie w 
sposób zdecydowany potępiła akty 
przemocy reżimu syryjskiego wobec 
ludności cywilnej i w istotnym zakresie 
udziela pomocy humanitarnej Syryjczykom 
uciekającym z kraju przed przemocą;

– uwzględniając strategiczne znaczenie 
dialogu i współpracy między UE i Turcją 
w kwestii stabilności, demokracji i 
bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu 
do szeroko pojętego Bliskiego Wschodu;
mając na uwadze fundamentalną rolę 
Turcji jako źródła inspiracji dla 
demokratyzacji krajów arabskich w tak 
istotnych dziedzinach, jak reformy 
polityczno-gospodarcze oraz tworzenie 
potencjału instytucjonalnego; mając na 
uwadze, że Turcja wielokrotnie w sposób 
zdecydowany potępiła akty przemocy 
reżimu syryjskiego wobec ludności 
cywilnej i w istotnym zakresie udziela 
pomocy humanitarnej Syryjczykom 
uciekającym z kraju przed przemocą;

Or. en
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Poprawka 54
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 20

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategiczne znaczenie
dialogu i współpracy między UE i Turcją 
w kwestii stabilności, demokracji i 
bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu 
do szeroko pojętego Bliskiego Wschodu,
mając na uwadze, że Turcja wielokrotnie w 
sposób zdecydowany potępiła akty 
przemocy reżimu syryjskiego wobec 
ludności cywilnej i w istotnym zakresie 
udziela pomocy humanitarnej Syryjczykom 
uciekającym z kraju przed przemocą;

– uwzględniając beznadziejny stan dialogu 
i współpracy między UE i Turcją w kwestii 
stabilności, demokracji i bezpieczeństwa, 
zwłaszcza w odniesieniu do szeroko 
pojętego Bliskiego Wschodu, mając na 
uwadze, że Turcja wielokrotnie w sposób 
zdecydowany potępiła akty przemocy 
reżimu syryjskiego wobec ludności 
cywilnej i w istotnym zakresie udziela 
pomocy humanitarnej Syryjczykom 
uciekającym z kraju przed przemocą;

Or. nl

Poprawka 55
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Odniesienie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia
muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia
będą mogły znormalizować wzajemne 
stosunki tylko wówczas, kiedy Turcja uzna 
ludobójstwo na Armeńczykach;

Or. nl

Poprawka 56
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Odniesienie 21
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Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia 
muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia 
muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy, 
uznając fakt, że okupacja Górskiego 
Karabachu ma negatywny wpływ na 
stosunki armeńsko-tureckie;

Or. en

Poprawka 57
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia 
muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

– mając na uwadze, że Turcja musi 
zobowiązać się, że będzie dążyła do 
normalizacji swoich stosunków z Armenią
poprzez ratyfikację protokołów i otwarcie 
granicy;

Or. it

Poprawka 58
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Odniesienie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia 
muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy,

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia
powinny przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową 
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy,

Or. pl
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Poprawka 59
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Odniesienie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia 
muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową
ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

– mając na uwadze, że Turcja i Armenia 
muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez ratyfikację protokołów 
i otwarcie granicy;

Or. en

Poprawka 60
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Odniesienie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- z zadowoleniem przyjmuję zakończenie 
śledztwa, potepienie zbrodni oraz skazanie 
zabojców ormiańskiego dzienniakarza 
Hranta Dinka,

Or. pl

Poprawka 61
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Odniesienie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
18 czerwca 1987 r. w sprawie politycznego 
rozwiązania kwestii Armenii,
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Poprawka 62
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Odniesienie 22

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze deklarację casus belli 
wydaną Grecji przez Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji w 1995 r., 
którą należy wycofać, mając na uwadze 
znaczenie nowej rundy rozmów między 
Turcją i Grecją służących poprawie 
obustronnych relacji;

– mając na uwadze deklarację casus belli 
wydaną Grecji przez Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji dnia 
8 czerwca 1995 r. w odpowiedzi na decyzję 
parlamentu greckiego w sprawie 
podpisania Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, przyjętą 
dnia 1 czerwca 1995 r.; mając na uwadze 
znaczenie wycofania tej groźby, które 
stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia 
negocjacji między Turcją i Grecją 
służących poprawie obustronnych relacji
oraz znalezieniu rozwiązania tej 
nierozstrzygniętej kwestii;

Or. en

Poprawka 63
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Odniesienie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- mając na uwadze, że Turcja ma 
stretegiczne i kluczowe znaczenia dla 
dalszego rozwoju konfliktu w Syrii z 
niepokojem zauważa pomoc udzielaną 
przez rząd w Ankarze dla islamskich 
ekstremistów biorących udział w 
konflikcie,

Or. pl
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Poprawka 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że Konwencja 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
stanowi część wspólnotowego dorobku 
prawnego, a jej sygnatariuszami są UE, 
27 państw członkowskich i wszystkie 
pozostałe kraje kandydujące;

Or. en

Poprawka 65
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Odniesienie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze bierne podejście 
tureckiego rządu i wymiaru 
sprawiedliwości do przejawów 
antysemityzmu, głównie w islamskich i 
nacjonalistycznych mediach tureckich;

Or. en

Poprawka 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 22 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że wolność 
wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych 
filarów demokratycznych społeczeństw 
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Europy, uznany w traktatach europejskich 
oraz w Karcie praw podstawowych UE; 
mając na uwadze, że wolność prasy 
i mediów stanowi główny element 
kryteriów kopenhaskich, czyli 
politycznych kryteriów przystąpienia do 
UE;

Or. en

Poprawka 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Odniesienie 22 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze, że według Komitetu 
Obrony Dziennikarzy Turcja zajmuje 
pierwsze miejsce w świecie, jeżeli chodzi 
o liczbę przetrzymywanych dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 68
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian; 
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 

skreślony
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podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw 
dla wzajemnego zrozumienia;

Or. nl

Poprawka 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw 
dla wzajemnego zrozumienia;

1. uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 
podkreśla znaczenie stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw 
dla wzajemnego zrozumienia; wyraża 
uznanie dla Komisji i Turcji za wdrożenie 
pozytywnego programu, co jest dowodem 
na to, że – w kontekście wzajemnego 
zaangażowania i wyraźnych celów –
Turcja i UE mogłyby poprawić dialog, 
osiągnąć wzajemne zrozumienie, a także 
doprowadzić do pozytywnych zmian;

Or. en

Poprawka 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 

1. uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
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dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

Or. nl

Poprawka 71
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. przyjmuje do wiadomości wdrożenie 
pozytywnego programu, które wskazuje na 
to, że – w kontekście wzajemnego 
zaangażowania i wyraźnych celów –
Turcja i UE chcą poprawić dialog, 
osiągnąć wzajemne zrozumienie, a także 
doprowadzić do pozytywnych zmian;
podkreśla jednak, że odnowienie 
wzajemnego zaangażowania w kontekście 
procesu negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

Or. de

Poprawka 72
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby przyspieszyć 
proces akcesyjny, osiągnąć wzajemne 
zrozumienie, a także doprowadzić do 
pozytywnych zmian; uważa, że odnowienie 
wzajemnego zaangażowania w kontekście 
procesu negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

Or. en

Poprawka 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian
i koniecznych reform; uważa, że 
odnowienie wzajemnego zaangażowania w 
kontekście procesu negocjacyjnego jest 
potrzebne do zachowania konstruktywnej 
współpracy; podkreśla potrzebę stworzenia 
warunków dla konstruktywnego dialogu i 
podstaw dla wzajemnego zrozumienia;

Or. en
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Poprawka 74
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu
negocjacji akcesyjnych jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

Or. en

Poprawka 75
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu
negocjacji akcesyjnych jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
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wzajemnego zrozumienia; wzajemnego zrozumienia;

Or. en

Poprawka 76
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy, 
i w związku z tym wyraża swoje poparcie 
dla zamierzenia irlandzkiej prezydencji 
w Unii Europejskiej, by otworzyć nowe 
rozdziały negocjacyjne; podkreśla potrzebę 
stworzenia warunków dla konstruktywnego 
dialogu i podstaw dla wzajemnego 
zrozumienia; jest zaniepokojony retoryką 
dyskursu publicznego w Turcji 
wskazującą na możliwość zejścia tego 
kraju z proeuropejskiego kursu;

Or. en

Poprawka 77
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian; 
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian; 
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia; zwraca uwagę, 
że podstawą tych działań powinny być 
wspólne wartości demokracji, 
praworządności oraz poszanowania praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian; 
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian; 
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy; 
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia; uważa, że tempo 
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negocjacji zależy jedynie od woli 
politycznej Turcji, by spełniać określone 
kryteria oraz wymogi ram negocjacyjnych, 
a także przestrzegać zobowiązań 
umownych podjętych wobec UE;

Or. en

Poprawka 79
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia warunków 
dla konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia;

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za 
wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście 
wzajemnego zaangażowania i wyraźnych 
celów – Turcja i UE mogłyby poprawić 
dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a 
także doprowadzić do pozytywnych zmian;
uważa, że odnowienie wzajemnego 
zaangażowania w kontekście procesu 
negocjacyjnego jest potrzebne do 
zachowania konstruktywnej współpracy;
podkreśla potrzebę stworzenia
odpowiednich warunków dla 
konstruktywnego dialogu i podstaw dla 
wzajemnego zrozumienia; podkreśla 
również, że cały ten proces wpisuje się 
w kontekst ram negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 80
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że bardziej realistyczne i 
bardziej pożądane jest dążenie do 
uprzywilejowanego partnerstwa między 
Unią Europejską a Turcją niż do 
członkostwa Turcji w UE;

Or. nl

Poprawka 81
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

skreślony

Or. nl

Poprawka 82
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 2. podkreśla wyjątkowe strategiczne 
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w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

znaczenie Turcji, w aspekcie politycznym 
i geograficznym, dla polityki zagranicznej 
UE i jej polityki sąsiedztwa; uznaje rolę 
Turcji jako ważnego podmiotu w regionie i 
wzywa UE i Turcję do dalszego 
wzmacniania istniejącego już dialogu 
politycznego dotyczącego kierunków i 
celów polityki zagranicznej; ubolewa, że w 
2012 r. poziom dostosowania Turcji do 
deklaracji WPZiB nadal był niski; zachęca 
Turcję do rozwijania polityki zagranicznej 
w ramach dialogu i koordynacji z UE;

Or. en

Poprawka 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje regionalne ambicje 
rządu oraz rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu w regionie i wzywa UE i Turcję 
do dalszego wzmacniania istniejącego już 
dialogu politycznego dotyczącego 
kierunków i celów polityki zagranicznej;
ubolewa, że w 2012 r. poziom 
dostosowania Turcji do deklaracji WPZiB 
nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

Or. en

Poprawka 84
Richard Howitt
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako sąsiada 
oraz ważnego podmiotu w regionie i 
wzywa UE i Turcję do dalszego 
wzmacniania istniejącego już dialogu 
politycznego dotyczącego kierunków i 
celów polityki zagranicznej; ubolewa, że w 
2012 r. poziom dostosowania Turcji do 
deklaracji WPZiB nadal był niski; zachęca 
Turcję do rozwijania polityki zagranicznej 
w ramach dialogu i koordynacji z UE;

Or. en

Poprawka 85
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do bardziej kompleksowej 
współpracy w zakresie polityki 
zagranicznej; zachęca Turcję do rozwijania 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i 
koordynacji z UE; podkreśla, że UE może 
czerpać korzyści z rosnącej roli Turcji w 
świecie arabskim oraz wzywa obie strony 
do współpracy na rzecz wzmocnienia sił 
dążących do pokoju i demokracji 
w krajach sąsiadujących z UE od 
południa, czyli w regionie o kluczowym 
znaczeniu zarówno dla UE, jak i dla 
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Turcji; 

Or. en

Poprawka 86
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa do 
dalszego wzmacniania istniejącego już 
dialogu politycznego między UE a Turcją
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

Or. en

Poprawka 87
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
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zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

zagranicznej; ubolewa, że stanowisko 
Turcji na forach międzynarodowych nie 
jest zbieżne ze stanowiskiem UE oraz że w 
2012 r. poziom dostosowania Turcji do 
deklaracji WPZiB nadal był niski; zachęca 
Turcję do rozwijania polityki zagranicznej 
w ramach dialogu i koordynacji z UE;

Or. en

Poprawka 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; zachęca Turcję do rozwijania 
polityki zagranicznej w ramach dialogu i 
koordynacji z UE; zwraca się do państw 
członkowskich o otwarcie rozdziału 
dotyczącego stosunków zewnętrznych (30) 
w celu ściślejszego zintegrowania Turcji 
z WPZiB;

Or. en

Poprawka 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, 
w aspekcie politycznym i geograficznym, 
dla polityki zagranicznej UE i jej polityki 
sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako 
ważnego podmiotu w regionie i wzywa UE 
i Turcję do dalszego wzmacniania 
istniejącego już dialogu politycznego 
dotyczącego kierunków i celów polityki 
zagranicznej; ubolewa, że w 2012 r. 
poziom dostosowania Turcji do deklaracji 
WPZiB nadal był niski; domaga się 
w szczególności, by Turcja zbliżyła się do 
stanowiska Unii Europejskiej 
reprezentowanego w ramach wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
i skierowanego przeciwko islamskiemu 
fundamentalizmowi; zachęca Turcję do 
rozwijania polityki zagranicznej w ramach 
dialogu i koordynacji z UE; w tym celu 
proponuje, by zaprosić Turcję do udziału 
w posiedzeniu Rady Europejskiej 
w grudniu 2013 r., które ma być 
poświęcone wspólnej polityce 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 90
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wyraża poparcie dla roli Turcji 
w konflikcie w Syrii oraz pochwala wysiłki 
rządu tureckiego, by zapewnić uchodźcom 
syryjskim tymczasowe bezpieczne 
schronienie na swoim terytorium;

Or. en
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Poprawka 91
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przyznaje, że stosunki między Turcją 
a Izraelem uległy pogorszeniu po 
incydencie na pokładzie statku „Mavi 
Marmara”, oraz wyraża poparcie dla 
dialogu i przywrócenia stosunków między 
tymi dwoma krajami;

Or. en

Poprawka 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji 
o nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
prezydencji Unii Europejskiej w drugiej 
połowie 2012 r. i w kontaktach z jej 
przedstawicielami; przypomina, że 
prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 
jest zapisana w Traktacie o Unii 
Europejskiej i że Turcja – jako kraj 
kandydujący – musi zobowiązać się do 
utrzymywania poprawnych stosunków 
z Unią Europejską i wszystkimi jej 
państwami członkowskimi; 
z rozczarowaniem zauważa, że upór 
Turcji, by nie przyjąć przedstawiciela 
prezydencji cypryjskiej, doprowadził do 
odwołania 70. posiedzenia wspólnej 
komisji parlamentarnej UE-Turcja;

Or. en
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Poprawka 93
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę 
zacieśnienia współpracy z UE w zakresie 
zarządzania migracjami, zwalczania 
handlu ludźmi i kontroli granicznych; 
ponownie podkreśla znaczenie ułatwienia 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii 
Europejskiej; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich na rzecz 
wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji; 
przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach wynikających z 
układu o stowarzyszeniu zgodnie z 
orzeczeniem Europejskiego Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie Soysal z dnia 
19 lutego 2009 r.;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii 
Europejskiej; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich na rzecz 
wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji; 
przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach wynikających z 
układu o stowarzyszeniu zgodnie z 
orzeczeniem Europejskiego Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie Soysal z dnia 
19 lutego 2009 r.;

3. nalega, aby Turcja bezzwłocznie 
podpisała i wdrożyła umowę o readmisji 
oraz do czasu jej wejścia w życie 
zapewniła całkowitą realizację 
obowiązujących umów dwustronnych; 
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE i 
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych;

Or. nl

Poprawka 95
Adrian Severin
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę 
zacieśnienia współpracy z UE w zakresie 
zarządzania migracjami, zwalczania 
handlu ludźmi i kontroli granicznych; 
ponownie podkreśla znaczenie ułatwienia 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii 
Europejskiej; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich na rzecz 
wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach wynikających z 
układu o stowarzyszeniu zgodnie z 
orzeczeniem Europejskiego Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie Soysal z dnia 
19 lutego 2009 r.;

3. zachęca Komisję do podjęcia działań w 
kierunku liberalizacji systemu wizowego; 
podkreśla potrzebę uprzedniego ułatwienia 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii 
Europejskiej; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich na rzecz 
wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
wzywa Turcję do podpisania oraz 
wdrożenia umowy o readmisji bez dalszej 
zwłoki; z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
przyjęte przez Radę Ministrów ds. Polityki 
Społecznej, aby rozpocząć dialog z Turcją 
na temat liberalizacji reżimu wizowego;

Or. en

Poprawka 96
Renate Sommer
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach wynikających z 
układu o stowarzyszeniu zgodnie z 
orzeczeniem Europejskiego Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie Soysal z dnia 
19 lutego 2009 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom i studentom z Turcji wjazdu 
do Unii Europejskiej; popiera działania 
Komisji i państw członkowskich na rzecz 
wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;

Or. de

Poprawka 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę 
zacieśnienia współpracy z UE w zakresie 
zarządzania migracjami, zwalczania handlu 
ludźmi i kontroli granicznych; ponownie 
podkreśla znaczenie ułatwienia 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii 
Europejskiej; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich na rzecz
wdrażania kodeksu wizowego,
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

3. zachęca Komisję do podjęcia działań
prowadzących do liberalizacji systemu 
wizowego w ramach procesu 
zorientowanego na wynik, równolegle z 
podpisaniem umowy o readmisji; nalega, 
aby Turcja bezzwłocznie podpisała 
i wdrożyła umowę o readmisji oraz do 
czasu jej wejścia w życie zapewniła 
całkowitą realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja
z determinacją zwalcza nielegalną 
migrację, i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przed liberalizacją 
systemu wizowego przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz ujednolicenia i uproszczenia 
wymogów wizowych oraz tworzenia 
ośrodków wizowych w Turcji, aby w ten 
sposób przybliżyć do siebie obywateli obu 
stron; przypomina państwom 
członkowskim o ich zobowiązaniach do 
wprowadzenia zwolnienia z obowiązku 
wizowego, wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal i Savatli z dnia 19 lutego 
2009 r.;

Or. en

Poprawka 98
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

3. uważa za przedwczesne działania w 
kierunku stopniowej liberalizacji systemu 
wizowego, nawet w perspektywie 
długofalowej, nalega, aby Turcja 
bezzwłocznie podpisała i wdrożyła umowę 
o readmisji między UE i Turcją oraz do 
czasu jej wejścia w życie zapewniła 
całkowitą realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. it

Poprawka 99
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
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podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie oraz pełnego 
i skutecznego wdrożenia w odniesieniu do 
wszystkich państw członkowskich
zapewniła całkowitą realizację 
obowiązujących umów dwustronnych;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE i 
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych oraz doprowadzenia 
do skutecznej współpracy Turcji 
z wszystkimi państwami członkowskimi 
w kwestiach dotyczących sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych; ponownie 
podkreśla znaczenie ułatwienia 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii 
Europejskiej; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich na rzecz 
wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 100
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie oraz pełnego 
i skutecznego wdrożenia w odniesieniu do 
wszystkich państw członkowskich
zapewniła całkowitą realizację 
obowiązujących umów dwustronnych;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE i 
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych oraz doprowadzenia 
do skutecznej współpracy Turcji 
z wszystkimi państwami członkowskimi 
w kwestiach dotyczących sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych; ponownie 
podkreśla znaczenie ułatwienia 
przedsiębiorcom, naukowcom, studentom 
i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii 
Europejskiej; popiera działania Komisji 
i państw członkowskich na rzecz 
wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en
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Poprawka 101
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku liberalizacji 
systemu wizowego; nalega, aby Turcja 
bezzwłocznie podpisała i wdrożyła umowę 
o readmisji oraz do czasu jej wejścia 
w życie zapewniła całkowitą realizację 
obowiązujących umów dwustronnych;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE i 
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji
procedury wjazdu do Unii Europejskiej;
popiera działania Komisji i państw 
członkowskich na rzecz wdrażania 
kodeksu wizowego, ujednolicenia 
i uproszczenia wymogów wizowych oraz 
tworzenia ośrodków ułatwiania kwestii 
wizowych w Turcji; przypomina państwom 
członkowskim o ich zobowiązaniach 
wynikających z układu o stowarzyszeniu 
zgodnie z orzeczeniem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku liberalizacji 
systemu wizowego; nalega, aby Turcja 
bezzwłocznie podpisała i wdrożyła umowę 
o readmisji oraz do czasu jej wejścia 
w życie zapewniła całkowitą realizację 
obowiązujących umów dwustronnych;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE i
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku liberalizacji 
systemu wizowego; nalega, aby Turcja 
bezzwłocznie podpisała i wdrożyła umowę 
o readmisji oraz do czasu jej wejścia 
w życie zapewniła całkowitą realizację 
obowiązujących umów dwustronnych;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE i 
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
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Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 
liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu wejścia 
w życie wszystkich jej postanowień
zapewniła całkowitą realizację 
obowiązujących umów dwustronnych;
przypomina, że Turcja jest jednym z 
głównych krajów tranzytu dla nielegalnych 
migrantów chcących dostać się do UE i 
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji;
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady, by – równolegle z podpisaniem 
umowy o readmisji – zachęcić Komisję do 
podjęcia działań w kierunku stopniowej 

[Nie dotyczy polskiej wersji językowej.]
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liberalizacji systemu wizowego w 
perspektywie długofalowej; nalega, aby 
Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła 
umowę o readmisji oraz do czasu jej 
wejścia w życie zapewniła całkowitą 
realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla 
nielegalnych migrantów chcących dostać 
się do UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia 
współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i 
kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, 
naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji 
wjazdu do Unii Europejskiej; popiera 
działania Komisji i państw członkowskich 
na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, 
ujednolicenia i uproszczenia wymogów 
wizowych oraz tworzenia ośrodków 
ułatwiania kwestii wizowych w Turcji; 
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża zdziwienie z powodu 
„sprawozdania z postępów”, 
opublikowanego przez rząd Turcji, w 
którym dokonuje on samooceny;

Or. nl
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Poprawka 107
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
projektu ustawy o obcokrajowcach 
i ochronie międzynarodowej, którego 
przyjęcie opóźnia się; jest zaniepokojony 
sytuacją dotyczącą dostępu do ochrony 
międzynarodowej na granicach lądowych 
i w strefach tranzytowych lotnisk;

Or. en

Poprawka 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zaniepokojony ciągłą arbitralną 
odmową dostępu do procedury azylowej 
oraz praktyką repatriacji 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 Karimina przeciwko 
Turcji; wzywa Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji do przyjęcia 
kompleksowych i spójnych z normami 
międzynarodowymi przepisów dotyczących 
ochrony i przyjmowania wszystkich 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl i 
innych osób, które mogą potrzebować 
ochrony, celem zabezpieczenia ich praw 
bez dyskryminacji w ramach tureckiej 
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jurysdykcji;

Or. en

Poprawka 109
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina państwom członkowskim 
o ich zobowiązaniu do wprowadzenia 
zwolnienia z obowiązku wizowego, 
wynikającym z układu o stowarzyszeniu 
zgodnie z orzeczeniem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
Soysal i Savatli z dnia 19 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 110
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
niezbędnych środków w celu 
dopilnowania, by państwa członkowskie 
przestały utrudniać pracownikom 
tureckim w UE korzystanie z ich praw do 
zabezpieczenia społecznego na podstawie 
decyzji Rady z dnia 6 grudnia 2012 r., do 
czasu zakończenia negocjacji z Turcją 
w sprawie ewentualnego nowego tekstu 
zastępującego decyzję Rady 3/80 
w sprawie stowarzyszenia UE-Turcja, 
gdyż zarówno UE, jak i Turcja muszą 
uzgodnić wspólny tekst, by nadać mu 
wiążącą moc prawną;
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Or. en

Poprawka 111
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. przypomina, że napływ nielegalnych 
imigrantów z Turcji, którzy docierają do 
zewnętrznych granic UE, stanowi powód 
do niepokoju; odnotowuje stanowcze 
kroki podejmowane przez Turcję w celu 
zapobiegania i przeciwdziałania temu 
napływowi; podkreśla potrzebę 
zacieśnienia współpracy z UE w zakresie 
zarządzania migracjami, zwalczania 
handlu ludźmi i kontroli granicznych;

Or. en

Poprawka 112
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca Komisję do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 

skreślony



PE504.377v01-00 64/125 AM\926673PL.doc

PL

Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

Or. nl

Poprawka 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca Komisję do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

4. dostrzega zaangażowanie komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji na rzecz 
nowej konstytucji i podkreśla potrzebę 
prowadzenia procesu otwartych konsultacji 
ze społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca komitet do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się –
w sposób całościowy i reprezentatywny 
oraz zgodny z kryteriami i wartościami UE 
– kluczowymi kwestiami, takimi jak (i)
podział władz i właściwy system kontroli i 
równowagi, (ii) stosunki między 
państwem, społeczeństwem i Kościołem,
(iii) sprzyjający społecznemu włączeniu 
system rządów gwarantujący wszystkim 
obywatelom przestrzeganie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 114
Jelko Kacin



AM\926673PL.doc 65/125 PE504.377v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca Komisję do
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

4. odnotowuje zaangażowanie komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji na rzecz
opracowania nowej konstytucji i procesu 
otwartych konsultacji ze społeczeństwem 
obywatelskim, który odzwierciedla 
różnorodność tureckiego społeczeństwa;
jest jednak zaniepokojony 
dotychczasowym wyraźnym brakiem 
postępów komitetu; zachęca komitet do
dokonania przeglądu własnych metod 
pracy w celu osiągnięcia prawdziwego 
porozumienia opartego na kompromisie
oraz do zajęcia się w sposób kolegialny, i z 
poszanowaniem wartości UE, kluczowymi 
kwestiami, takimi jak (i) rozdział władzy i 
właściwy system kontroli i równowagi, (ii) 
stosunki między państwem, 
społeczeństwem i Kościołem, (iii) 
sprzyjający społecznemu włączeniu system 
rządów gwarantujący wszystkim 
obywatelom przestrzeganie praw 
podstawowych i (iv) służąca społecznemu 
włączeniu koncepcja obywatelstwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 

4. odnotowuje zaangażowanie komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji na rzecz
opracowania nowej konstytucji i procesu 
otwartych konsultacji ze społeczeństwem 
obywatelskim, który odzwierciedla 
różnorodność tureckiego społeczeństwa;
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społeczeństwa; zachęca Komisję do
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

jest jednak zaniepokojony 
dotychczasowym wyraźnym brakiem 
postępów komitetu; zachęca komitet do
dokonania przeglądu własnych metod 
pracy w celu osiągnięcia prawdziwego 
porozumienia opartego na kompromisie
oraz do zajęcia się w sposób kolegialny, i z 
poszanowaniem wartości UE, kluczowymi 
kwestiami, takimi jak (i) rozdział władzy i 
właściwy system kontroli i równowagi, (ii) 
stosunki między państwem, 
społeczeństwem i Kościołem, (iii) 
sprzyjający społecznemu włączeniu system 
rządów gwarantujący wszystkim 
obywatelom przestrzeganie praw 
podstawowych i (iv) służąca społecznemu 
włączeniu koncepcja obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 116
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca Komisję do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji z szeregiem 
podmiotów, w tym z partiami politycznymi, 
które nie są reprezentowane 
w parlamencie, oraz z mniejszościami 
niemuzułmańskimi, co dobrze
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca komitet do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
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obywatelstwa; wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca Komisję do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca komitet do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) 
sprzyjający społecznemu włączeniu system 
rządów gwarantujący wszystkim 
obywatelom przestrzeganie praw 
podstawowych i (iii) służąca społecznemu 
włączeniu koncepcja obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 118
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca Komisję do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca komitet do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa; wzywa wszystkie partie 
polityczne i zainteresowane podmioty do 
przyjęcia konstruktywnego podejścia 
podczas negocjacji dotyczących nowej 
konstytucji;

Or. en

Poprawka 119
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca Komisję do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 

4. wyraża uznanie dla komitetu 
pojednawczego ds. konstytucji za 
zaangażowanie na rzecz nowej konstytucji 
i procesu otwartych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, który 
odzwierciedla różnorodność tureckiego 
społeczeństwa; zachęca komitet do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w 
sposób kolegialny, i z poszanowaniem 
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wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) stosunki 
między państwem, społeczeństwem i 
Kościołem, (iii) sprzyjający społecznemu 
włączeniu system rządów gwarantujący 
wszystkim obywatelom przestrzeganie 
praw podstawowych i (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

wartości UE, kluczowymi kwestiami, 
takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy 
system kontroli i równowagi, (ii) ochrona 
demokratycznego i świeckiego charakteru 
państwa oraz stosunki między państwem, 
społeczeństwem i Kościołem, (iii) 
sprzyjający społecznemu włączeniu system 
rządów gwarantujący wszystkim 
obywatelom przestrzeganie podstawowych
praw i wolności oraz (iv) służąca 
społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 120
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

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

5. podkreśla potrzebę dalszych postępów 
we wdrażaniu zmian konstytucyjnych z 
2010 r., zwłaszcza potrzebę przyjęcia 
przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych i wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości; zauważa, że obecność 
i uprawnienia ministra sprawiedliwości 
oraz jego podsekretarza stanu w Naczelnej 
Radzie Sądownictwa stanowią poważny 
powód do obaw o niezależność wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 121
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

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

5. podkreśla potrzebę postępów we 
wdrażaniu zmian konstytucyjnych z 
2010 r., zwłaszcza potrzebę przyjęcia 
przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych i wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości, a także przepisów 
wprowadzających środki pozytywnej 
dyskryminacji z myślą o wspieraniu 
równości płci;

Or. en

Poprawka 122
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

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

5. podkreśla potrzebę postępów we 
wdrażaniu zmian konstytucyjnych z 2010 
r., zwłaszcza potrzebę przyjęcia przepisów 
w zakresie ochrony danych osobowych i 
wojskowego wymiaru sprawiedliwości; z 
zadowoleniem przyjmuje wejście w życie 
przepisów ustanawiających prawo do 
wnoszenia indywidualnych skarg do 
Trybunału Konstytucyjnego, jak 
przewidziano w zmianach konstytucyjnych 
z 2010 r.;

Or. en

Poprawka 123
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje o wyjaśnienie, jak będą 
przebiegały prace komitetu, z 
uwzględnieniem faktu, że obecna 
konstytucja (artykuł 175) przewiduje 
jedynie zmianę istniejącego tekstu;

Or. en

Poprawka 124
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności; wyraża uznanie 
dla komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 
ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa 
do dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

skreślony

Or. nl

Poprawka 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności; wyraża uznanie 
dla komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 
ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i potwierdza konieczność 
jego aktywnego zaangażowania na rzecz 
procesu reform, a zwłaszcza na rzecz 
stabilnych ram prawnych chroniących i
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności; wyraża uznanie 
dla komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 
ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

Or. de

Poprawka 126
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności; wyraża uznanie 
dla komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności i obywateli;
ponawia zawarty w swoich poprzednich 
rezolucjach apel o zreformowanie systemu 
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ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

wyborczego przez obniżenie 
dziesięcioprocentowego progu 
uprawniającego do wejścia do 
parlamentu, co zwiększy pluralizm 
partyjny i lepiej odzwierciedli 
różnorodność tureckiego społeczeństwa;
wyraża uznanie dla komisji śledczej ds. 
praw człowieka i domaga się, by podczas 
procesu ustawodawczego komitet ds. 
harmonizacji z UE odegrał istotniejszą rolę 
we wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

Or. en

Poprawka 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności; wyraża uznanie 
dla komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 
ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności oraz obniżenia 
progu dla nowych partii politycznych;
wyraża uznanie dla komisji śledczej ds. 
praw człowieka i domaga się, by podczas 
procesu ustawodawczego komitet ds. 
harmonizacji z UE odegrał istotniejszą rolę 
we wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

Or. en
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Poprawka 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności; wyraża uznanie 
dla komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 
ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich obywateli; wyraża uznanie dla 
komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 
ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

Or. en

Poprawka 129
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 

6. ponownie podkreśla kluczową rolę 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji jako ośrodka demokratycznego 
systemu Turcji i podkreśla potrzebę 
wsparcia i zaangażowania wszystkich 
partii politycznych na rzecz procesu 
reform, zwłaszcza mających duże 
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znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności; wyraża uznanie 
dla komisji śledczej ds. praw człowieka i 
domaga się, by podczas procesu 
ustawodawczego komitet ds. harmonizacji 
z UE odegrał istotniejszą rolę we 
wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

znaczenie ram prawnych chroniących i 
umacniających prawa podstawowe 
wszystkich społeczności i obywateli;
wyraża uznanie dla komisji śledczej ds. 
praw człowieka i domaga się, by podczas 
procesu ustawodawczego komitet ds. 
harmonizacji z UE odegrał istotniejszą rolę 
we wspieraniu działań mających na celu 
przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych 
standardów;

Or. en

Poprawka 130
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet 
reform sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów;

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa przyjęty przez Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe Turcji dnia 2 
lipca 2012 r. oraz jego konkretne reformy
w zakresie tureckiego kodeksu karnego, 
kodeksu postępowania karnego, ustawy 
antyterrorystycznej, prawa egzekucyjnego 
i upadłościowego, prawa prasowego, 
ustawy o Radzie Państwa, kodeksu 
postępowania administracyjnego, ustawy 
o instytucie medycyny sądowej, ustawy o 
sądzie kasacyjnym, ustawy o sędziach i 
prokuratorach, ustawy o wykroczeniach i 
ustawy o rejestrach karnych, jako ważny 
krok w kierunku kompleksowego procesu 
reform w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych;

Or. en
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Poprawka 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów;

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) nadmiernie
szerokiej definicji przestępstwa, a 
zwłaszcza tego, czym jest akt 
terrorystyczny w zakresie kodeksu karnego 
i ustawy antyterrorystycznej oraz pilnej 
potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei zgodnie z orzecznictwem
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w celu zagwarantowania swobody 
wypowiedzi i wolności mediów, (b)
procedur, w tym niezależnej i bezstronnej 
interpretacji przepisów prawnych 
respektujących prawa podstawowe, jak 
zezwalanie na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów i 
rozwiązywanie kwestii dotyczących jakości 
i spójności dowodów, (c) skuteczności, na 
przykład w odniesieniu do zaległości w 
rozpatrywaniu spraw, które w połączeniu 
z normami proceduralnymi prowadzą do 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym;

Or. en

Poprawka 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów;

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) nadużywania 
przepisów antyterrorystycznych do celów 
politycznie nacechowanego oskarżania 
krytyków, dziennikarzy i przedstawicieli 
opozycji bez udowodnienia w rezultacie 
niezawisłego i sprawiedliwego procesu, że 
stawiane im zarzuty były uzasadnione,
oraz pilnej potrzeby wprowadzenia 
wyraźnego rozróżnienia na wspieranie 
terroryzmu, podżeganie do przemocy i 
wyrażanie pokojowych idei w celu 
zagwarantowania swobody wypowiedzi,
(b) kwestii nadmiernie długiego 
przetrzymywania w areszcie tymczasowym 
i (c) potrzeby zezwolenia na 
nieograniczony dostęp do akt 
prokuratorskich dla adwokatów;

Or. en

Poprawka 133
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 

7. podkreśla, że reforma tureckiego 
systemu sądownictwa jest kluczowa dla 
zapewnienia demokratycznej konsolidacji 
w Turcji; podkreśla, że turecki system 
sądownictwa nadal charakteryzuje 
nadmierne obciążenie pracą, 
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refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów;

niewystarczająca niezawisłość i brak 
bezstronności; z zadowoleniem przyjmuje 
trzeci pakiet reform sądownictwa będący 
krokiem w kierunku kompleksowego 
procesu reform w zakresie sądownictwa i 
praw podstawowych; wskazuje, że 
poczyniono znaczne postępy w zakresie 
szkolenia pracowników wymiaru 
sprawiedliwości i infrastruktury 
technologicznej wymiaru sprawiedliwości;
zwraca jednak uwagę na duże znaczenie 
kontynuowania procesu refom 
zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym, (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów, (d) 
potrzeby zniesienia wszelkiego rodzaju 
specjalnych sądów i spraw, jakie 
rozpatrują;

Or. en

Poprawka 134
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
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refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów;

refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów; 
podkreśla, że reforma sądownictwa jest 
niezbędnym warunkiem modernizacji 
Turcji i że rezultatem takiej reformy musi 
być nowoczesny, skuteczny, w pełni 
niezależny i bezstronny system sądowy, 
gwarantujący należyte procedury prawne 
wszystkim obywatelom; w tym względzie 
zwraca szczególną uwagę na proces Pinar 
Selek, który trwał prawie 15 lat i który 
pomimo trzech decyzji o uniewinnieniu 
zakończył się wyrokiem skazującym na 
dożywocie, wydanym dnia 24 stycznia 
2013 r. przez 12. sąd ds. ciężkich
przestępstw w Stambule;

Or. en

Poprawka 135
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 
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sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów;

sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów; z 
zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
kodeksie postępowania karnego i w 
ustawie o egzekwowaniu środków karnych 
i bezpieczeństwa umożliwiające używanie 
języka ojczystego w sądach i oczekuje ich 
szybkiego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet 
reform sądownictwa będący krokiem w 
kierunku kompleksowego procesu reform 
w zakresie sądownictwa i praw 
podstawowych; zwraca jednak uwagę na 
duże znaczenie kontynuowania procesu 
refom zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa 
karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, wolności 
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nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów;

zgromadzeń i stowarzyszania się oraz 
prawa do strajku i prawa do rokowań 
zbiorowych, (b) kwestii nadmiernie 
długiego przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym i (c) potrzeby zezwolenia na 
nieograniczony dostęp do akt 
prokuratorskich dla adwokatów;

Or. en

Poprawka 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że reforma systemu 
sądowego jest niezbędnym warunkiem 
powodzenia działań modernizacyjnych 
Turcji i że rezultatem takiej reformy musi 
być nowoczesny, skuteczny, w pełni 
niezależny i bezstronny system sądowy 
gwarantujący należyte procedury prawne 
wszystkim obywatelom;

Or. en

Poprawka 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest zdania, że przepisy zawarte w 
tureckiej ustawie antyterrorystycznej i w 
art. 220 tureckiego kodeksu karnego 
mogą być bardzo różnie interpretowane, w 
szczególności w przypadkach, gdy 
przynależność do organizacji 
terrorystycznej nie została udowodniona 
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lub gdy dane działanie lub oświadczenie 
może być 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 139
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie i 
wejście w życie przepisów przewidujących 
prawo do obrony w tureckich sądach w 
innych językach niż turecki; z 
zadowoleniem przyjmuje wejście w życie w 
dniu 19 stycznia ustawy o wypłacie 
odszkodowania za długie procesy sądowe i 
spóźnione, częściowe wykonanie wyroków 
sądu bądź niewykonanie ich, a także 
wyraża nadzieję, że przewidywany krajowy 
środek odwoławczy zmniejszy liczbę spraw 
toczących się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka przeciwko 
Turcji; 

Or. en
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Poprawka 140
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę na znaczenie 
kontynuowania procesu refom 
zawierającego czwarty pakiet reform 
sądownictwa dotyczący (a) kwestii 
związanych z szerokimi definicjami 
przestępstwa w zakresie prawa karnego i 
ustawy antyterrorystycznej oraz pilnej 
potrzeby wprowadzenia wyraźnego 
rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie 
pokojowych idei w celu zagwarantowania 
swobody wypowiedzi, (b) kwestii 
nadmiernie długiego przetrzymywania w 
areszcie tymczasowym i (c) potrzeby 
zezwolenia na nieograniczony dostęp do 
akt prokuratorskich dla adwokatów, a 
także wskazuje na znaczenie szybkiego 
wprowadzenia tego pakietu w życie;

Or. en

Poprawka 141
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest zaniepokojony toczącymi się 
procesami i przedłużającym się areszcie 
tymczasowym działaczy, prawników, 
dziennikarzy i członków Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji 
wybranych z partii opozycyjnych, co 
stanowi ingerencję w dozwoloną prawem 
działalność polityczną i narusza prawo do 
tworzenia stowarzyszeń politycznych i do 
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udziału w ich działalności; z 
zadowoleniem przyjmuje zniesienie sądów 
specjalnych ustanowionych przez rząd 
turecki w 2005 r. po przegłosowaniu w 
Parlamencie, ale wyraża ubolewanie w 
związku z tym, że zamknięcie tych sądów 
nie będzie miało wpływu na toczące się 
postępowania;

Or. en

Poprawka 142
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. w tym kontekście krytykuje 
zatrzymanie pokojowo demonstrujących 
studentów, głoszących hasła wolności 
kształcenia i wypowiedzi, w tym m.in. 
obywatelki francusko-tureckiej Sevil 
Sevimli;

Or. de

Poprawka 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża obawy dotyczące niedawnych 
przypadków zabójstw tureckich obywateli 
pochodzenia armeńskiego, zwłaszcza 
zabójstwa czterech starszych kobiet w 
Stambule, co nie ułatwia tureckich starań 
na rzecz przystąpienia do UE; wzywa rząd 
turecki do dokładnego zbadania tej 



AM\926673PL.doc 85/125 PE504.377v01-00

PL

kwestii, zgodnie z demokratycznymi 
procedurami prawnymi, które wynikają z 
odpowiednich konwencji 
międzynarodowych dotyczących 
poszanowania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa rząd Turcji, aby w celu
zwiększenia skuteczności postępowań 
sądowych i 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 i prokuratorów w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest głęboko zaniepokojony 
poważnymi, ciągłymi i różnorakimi 
przejawami dyskryminacji politycznej, z 
jakimi spotkała się w 2012 r. prokurdyjska 
partia opozycyjna BDP, w tym uchyleniem 
immunitetu parlamentarnego kilku 
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wybranych członków Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji i 
groźbami rozwiązania partii; wyraża 
głębokie ubolewanie nad szkodą 
wyrządzoną aresztowaniem tysięcy 
działaczy BDP i innych oraz ich 
przetrzymywaniem w areszcie 
tymczasowym przez lata, a także wzywa 
rząd turecki do pilnej zmiany przepisów i 
uregulowania sądownictwa celem 
naprawienia wyrządzonej szkody;

Or. en

Poprawka 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa wyrok w sprawie Pinar Selek z 
dnia 24 stycznia 2013 r. za wyraźny 
przykład ułomności tureckiego wymiaru 
sprawiedliwości i nieskuteczności 
dochodzeń w Turcji; jest zdania, że proces 
ten jest sprawdzianem dla 
funkcjonowania zasady państwa prawa 
i wiarygodności sądownictwa w Turcji;

Or. en

Poprawka 147
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje wejście w 
życie ustawy ustanawiającej komitet 
pojednawczy z myślą o stworzeniu 
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krajowego środka odwoławczego, aby 
rozwiązać problem nadmiernie długich 
postępowań sądowych, zgodnie z zasadami 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; 

Or. en

Poprawka 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. zauważa, że delegacja ad hoc 
Parlamentu ds. obserwacji procesów 
dziennikarzy w Turcji będzie w dalszym 
ciągu monitorować procesy dziennikarzy i 
reformy sądownictwa w Turcji pod kątem 
wolności wypowiedzi i mediów;

Or. en

Poprawka 149
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe 
Turcji w dniu 24 stycznia 2013 r. ustawy o 
prawie do obrony w wybranym języku w 
procesach sądowych;

Or. en
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Poprawka 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zachęca Turcję do przyjęcia 
przygotowanego przez ministerstwo 
sprawiedliwości we współpracy z Radą 
Europy planu działania na rzecz praw 
człowieka, opartego na orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
w celu zajęcia stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; wspiera ministerstwo 
sprawiedliwości i Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów w zapewnieniu sędziom i 
prokuratorom udziału w szkoleniach z 
zakresu praw człowieka; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie przez Naczelną 
Radę Sędziów i Prokuratorów nowych 
kryteriów oceny, w których dużą wagę 
kładzie się na przestrzeganie przez sędziów 
i prokuratorów postanowień europejskiej 
konwencji praw człowieka i orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

8. zachęca Turcję do przyjęcia 
przygotowanego przez ministerstwo 
sprawiedliwości we współpracy z Radą 
Europy planu działania na rzecz praw 
człowieka, opartego na orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
w celu zajęcia stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; apeluje do Turcji o 
zintensyfikowanie starań na rzecz pełnego 
wdrożenia orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka oraz wspiera 
ministerstwo sprawiedliwości i Naczelną 
Radę Sędziów i Prokuratorów w 
zapewnieniu sędziom i prokuratorom 
udziału w szkoleniach z zakresu praw 
człowieka; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie przez Naczelną Radę 
Sędziów i Prokuratorów nowych kryteriów 
oceny, w których dużą wagę kładzie się na 
przestrzeganie przez sędziów i 
prokuratorów postanowień europejskiej 
konwencji praw człowieka i orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zachęca Turcję do przyjęcia 8. zachęca Turcję do przyjęcia 
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przygotowanego przez ministerstwo 
sprawiedliwości we współpracy z Radą 
Europy planu działania na rzecz praw 
człowieka, opartego na orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
w celu zajęcia stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka; wspiera ministerstwo 
sprawiedliwości i Naczelną Radę Sędziów 
i Prokuratorów w zapewnieniu sędziom i 
prokuratorom udziału w szkoleniach z 
zakresu praw człowieka; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie przez Naczelną 
Radę Sędziów i Prokuratorów nowych 
kryteriów oceny, w których dużą wagę 
kładzie się na przestrzeganie przez sędziów 
i prokuratorów postanowień europejskiej 
konwencji praw człowieka i orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

przygotowanego przez ministerstwo 
sprawiedliwości we współpracy z Radą 
Europy planu działania na rzecz praw 
człowieka, opartego na orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
w celu zajęcia stanowiska w kwestiach 
poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w 
których stwierdzono, że Turcja naruszyła 
przepisy europejskiej konwencji praw 
człowieka, oraz apeluje o jego wdrożenie;
wspiera ministerstwo sprawiedliwości i 
Naczelną Radę Sędziów i Prokuratorów w 
zapewnieniu sędziom i prokuratorom 
udziału w szkoleniach z zakresu praw 
człowieka; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie przez Naczelną Radę 
Sędziów i Prokuratorów nowych kryteriów 
oceny, w których dużą wagę kładzie się na 
przestrzeganie przez sędziów i 
prokuratorów postanowień europejskiej 
konwencji praw człowieka i orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 152
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ponownie wyraża zaniepokojenie 
praktyką prowadzenia postępowań 
karnych przeciwko obrońcom praw 
człowieka, działaczom i dziennikarzom, 
którzy przekazują dowody na naruszenia 
praw człowieka lub poruszają inne kwestie 
leżące w interesie publicznym; uważa 
uznawanie poglądów za przestępstwa w 
rozumieniu prawa karnego za 
podstawową przeszkodę dla pełnej 
ochrony praw człowieka w Turcji;

Or. en
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Poprawka 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, jak ważne jest zapewnienie 
obrońcom praw człowieka skutecznej 
ochrony; wyraża zaniepokojenie z powodu 
trwających spraw sądowych i dochodzeń 
przeciwko obrońcom praw człowieka; w 
tym względzie zwraca szczególną uwagę 
na proces pisarki, socjolog i feministki 
Pinar Selek, który trwał prawie 15 lat i 
który pomimo trzech decyzji o 
uniewinnieniu zakończył się wyrokiem 
skazującym na dożywocie, wydanym dnia 
24 stycznia 2013 r.; zdecydowanie potępia 
tę decyzję, wskazując, że długi czas 
trwania tej sprawy sądowej budzi 
wątpliwości co do prawa do wolności i 
bezpieczeństwa osobistego, jak i prawa do 
uczciwego procesu, zapisanych 
odpowiednio w art. 5 i 6 europejskiej 
konwencji praw człowieka;

Or. en

Poprawka 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje do Turcji o potwierdzenie 
zaangażowania na rzecz zwalczania 
bezkarności oraz o wzmożenie wysiłków w 
celu przystąpienia do Rzymskiego Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego i 
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pełnego dostosowania ustawodawstwa 
krajowego do wszystkich wymogów 
statutu rzymskiego, w tym poprzez 
włączenie przepisów dotyczących 
odpowiedniej i pełnej współpracy z 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym, 
oraz skutecznego prowadzenia dochodzeń 
i ścigania w sądach krajowych 
ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości 
oraz zbrodni wojennych, a także o 
przystąpienie do porozumienia w sprawie 
przywilejów i immunitetów Trybunału;

Or. en

Poprawka 155
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie
zreformowania prawa dotyczącego 
internetu i zwiększenia wolności mediów; 
podkreśla potrzebę wyeliminowania 
ograniczeń w dostępie obywateli tureckich 
do informacji i umocnienia tego prawa;
wskazuje potrzebę dalszego reformowania
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury;

Or. en
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Poprawka 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; głęboko ubolewa nad ciągłym 
ściganiem dziennikarzy i wciąż wysoką 
liczbą uwięzionych dziennikarzy; 
podkreśla znaczenie uchylenia przepisów 
przewidujących nakładanie nadmiernie 
wysokich grzywien na media, co w 
niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu; podkreśla 
znaczenie zlikwidowania ograniczeń dla 
podstawowych wolności w szerszym 
kontekście stosowania zasady państwa 
prawa, zarówno pod względem brzmienia 
prawa, jak i jego stosowania;

Or. en

Poprawka 157
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
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zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

zdania; wyraża ostrą krytykę w związku z 
wysoką liczbą przetrzymywanych 
dziennikarzy i toczących się postępowań 
przeciwko krytycznym dziennikarzom, 
która podważa wolność wypowiedzi i 
prasy; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

Or. de

Poprawka 158
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; wyraża poważne zaniepokojenie 
rosnącą liczbą przypadków naruszania 
wolności wypowiedzi i – de facto –
dalszym jej ograniczaniem; podkreśla 
znaczenie uchylenia przepisów 
przewidujących nakładanie nadmiernie 
wysokich grzywien na media, co w 
niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

Or. en
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Poprawka 159
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich administracyjnych
grzywien podatkowych na media, co w 
niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

Or. en

Poprawka 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów oraz wolności cyfrowe
należą do najważniejszych wartości 
europejskich i że prawdziwie 
demokratyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi, w tym 
prawa do odmiennego zdania; podkreśla 
znaczenie uchylenia przepisów 
przewidujących nakładanie nadmiernie 
wysokich grzywien na media, co w 
niektórych przypadkach prowadzi do ich 
zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
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dotyczącego internetu;

Or. en

Poprawka 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; ponownie podkreśla znaczenie 
uchylenia przepisów przewidujących 
nakładanie nadmiernie wysokich grzywien 
na media, co w niektórych przypadkach 
prowadzi do ich zamknięcia lub 
autocenzury, oraz pilną potrzebę 
zreformowania prawa dotyczącego 
internetu;

Or. nl

Poprawka 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
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przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien
podatkowych na media, co w niektórych 
przypadkach prowadzi do ich zamknięcia 
lub autocenzury, oraz pilną potrzebę 
zreformowania prawa dotyczącego 
internetu;

Or. en

Poprawka 163
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla specjalną rolę, jaką 
media publiczne odgrywają w umacnianiu 
demokracji, i apeluje do władz o 
zapewnienie ich niezależności, trwałości i 
zgodności z normami europejskimi; jest 
zaniepokojony tym, że znaczny postęp 
poczyniony w tym obszarze dzięki 
poprzednim reformom został 
zaprzepaszczony i że w Turcji odnotowuje 
się teraz najwyższą spośród wszystkich 
państw członkowskich Rady Europy liczbę 
decyzji Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawie naruszania wolności 
wypowiedzi; przypomina o potrzebie 
zmiany artykułów 26 i 28 konstytucji, 
które ograniczają wolność wypowiedzi ze 
względów bezpieczeństwa narodowego, 
porządku publicznego i jedności 
państwowej, oraz o potrzebie 
zreformowania artykułów kodeksu 
karnego i ustawy antyterrorystycznej 
wykorzystywanych do ograniczania 
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swobody wypowiedzi; jest zaniepokojony 
zwłaszcza tym, że kodeks karny i ustawa 
antyterrorystyczna wykorzystywane są do 
ścigania pokojowych oświadczeń, jeśli są 
uważane za wspierające cele organizacji 
terrorystycznej; podkreśla znaczenie 
uchylenia przepisów przewidujących 
nakładanie nadmiernie wysokich grzywien 
na media, co w niektórych przypadkach 
prowadzi do ich zamknięcia lub 
autocenzury, oraz pilną potrzebę 
zreformowania prawa dotyczącego 
internetu;

Or. en

Poprawka 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu; 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, art. 6 i 7 ust. 2 ustawy 
antyterrorystycznej oraz ustawa 
5651/2007 w sprawie internetu, wciąż 
ogranicza wolność wypowiedzi; ponownie 
wzywa rząd do zakończenia przeglądu ram 
prawnych dotyczących wolności 
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wypowiedzi i do niezwłocznego 
dostosowania ich do EKPC i orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; ubolewa zatem nad 
bezprawnym oskarżaniem dziennikarzy, 
pisarzy, wydawców, pracowników 
akademickich, obrońców praw człowieka, 
pokojowych demonstrantów i działaczy 
oraz członków kurdyjskich partii 
politycznych i stowarzyszeń;

Or. en

Poprawka 165
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu; domaga się, by 
procesy toczące się przeciwko 
dziennikarzom były prowadzone w sposób 
przejrzysty, z poszanowaniem zasady 
państwa prawa i przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków, takich jak 
miejsca odpowiadające rodzajowi 
prowadzonego przesłuchania, 
przekazywanie zatrzymanym osobom 
dokładnych protokołów oraz udzielanie 
dziennikarzom informacji na temat 
stawianych im zarzutów;
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Or. en

Poprawka 166
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu; z zaniepokojeniem 
odnotowuje, że większość mediów jest w 
posiadaniu dużych konglomeratów i 
skoncentrowana w nich, przy czym 
szerokie spektrum interesów tych 
konglomeratów wychodzi poza swobodny 
przepływ informacji i idei; ponawia apel o 
przyjęcie nowej ustawy o mediach, która 
zajmie się m.in. kwestiami niezależności, 
własności i kontroli administracyjnej;

Or. en

Poprawka 167
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
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pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu; podziela obawy 
przedstawiciela OBWE ds. wolności 
mediów dotyczące najnowszej fali 
aresztowań dziennikarzy i ponownie 
wzywa władze do wprowadzenia reformy 
ustawodawczej dotyczącej krajowej ustawy 
antyterrorystycznej, na mocy której około 
100 dziennikarzy wciąż czeka na proces;

Or. en

Poprawka 168
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i 
pluralizm mediów należą do 
najważniejszych wartości europejskich i że 
prawdziwie demokratyczne społeczeństwo 
wymaga prawdziwej wolności 
wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego 
zdania; podkreśla znaczenie uchylenia 
przepisów przewidujących nakładanie 
nadmiernie wysokich grzywien na media, 
co w niektórych przypadkach prowadzi do 
ich zamknięcia lub autocenzury, oraz pilną 
potrzebę zreformowania prawa 
dotyczącego internetu; potępia ciągłe 
przetrzymywanie dziennikarzy w więzieniu 
i nalega, aby rząd turecki rozpoczął 
wdrażanie odpowiednich procedur celem 
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zagwarantowania wolności słowa i 
wypowiedzi w społeczeństwie tureckim;

Or. en

Poprawka 169
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zaniepokojony tym, że akt o 
tworzeniu przedsiębiorstw radiowych i 
telewizyjnych i ich działalności nadawczej 
zawiera ograniczenia wolności mediów 
podlegające subiektywnej interpretacji, 
jak „ochrona rodziny” czy „moralność 
publiczna”, które nie figurują w 
dyrektywie UE o audiowizualnych 
usługach medialnych;

Or. en

Poprawka 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że mimo ważnych reform i 
postępów w zakresie praw człowieka 
sytuacja dotycząca wolności prasy 
pogarsza się; potępia dalsze praktyki 
osadzania dziennikarzy w więzieniu pod 
niejasnymi, antyterrorystycznymi 
zarzutami; apeluje o umożliwienie prasie 
swobodnego informowania, bez obaw o 
uwięzienie, a także o położenie kresu 
nękaniu za wypowiadanie się otwarcie o 
delikatnych kwestiach politycznych; z 
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zadowoleniem przyjmuje pozytywną 
zmianę, jaką jest wejście w życie prawa do 
obrony w tureckich sądach w innych 
językach niż turecki;

Or. en

Poprawka 171
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa wyrok w sprawie Pinar Selek z 
dnia 24 stycznia 2013 r. za wyraźny 
przykład ułomności tureckiego systemu 
sądowego i nieskuteczności dochodzeń w 
Turcji; jest zdania, że proces ten ukazuje 
godny pożałowania brak wiarygodności 
sądownictwa w Turcji;

Or. en

Poprawka 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaleca władzom tureckim zezwolenie 
na swobodne posługiwanie się językiem 
kurdyjskim we wszystkich aspektach życia 
publicznego na obszarach, gdzie ten język 
jest używany, w tym w szkołach, 
samorządach, sądach i w działalności 
gospodarczej; zachęca rząd turecki do 
objęcia języka kurdyjskiego systemem 
dwujęzycznej edukacji, począwszy od 
przedszkola, oraz do rozpoczęcia 
programu wsparcia państwowego na rzecz 
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szkolenia nauczycieli w języku 
kurdyjskim; podkreśla, jak ważne jest, aby 
premier Erdogan i jego rząd nadal 
przekonywali turecką opinię publiczną, że 
reformy mające na celu równe 
traktowanie są uzasadnione z punktu 
widzenia sprawiedliwości, uczciwości i 
wspólnej historii, oraz aby zapewnili 
Kurdów, że reformy zostaną w pełni 
wdrożone; zaleca rządowi tureckiemu, by 
pomagał w informowaniu opinii 
publicznej o międzynarodowej legitymacji 
wielojęzyczności w edukacji, 
różnorodności etnicznej i szerszych 
uprawnień dla rządu lokalnego;

Or. en

Poprawka 173
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wyraża zaniepokojenie nadmiernym 
używaniem siły przez policję podczas 
demonstracji dotyczących kwestii 
kurdyjskiej, praw studentów czy praw 
związków zawodowych; podkreśla, że 
pomimo postępów prawnych tortury i złe 
traktowanie ze strony sił bezpieczeństwa 
nadal stanowią poważny problem;

Or. en

Poprawka 174
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9c. uważa, że turecki system partii 
politycznych nadal stanowi podstawowe 
ograniczenie wolności stowarzyszania się;
wzywa Turcję do konstytucjonalnego 
ograniczenia rozwiązywania partii jedynie 
do tych partii politycznych, które 
opowiadają się za używaniem przemocy 
jako środka obalania porządku 
konstytucyjnego, zgodnie z zaleceniami 
Komisji Weneckiej;

Or. en

Poprawka 175
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby stworzyć 
konkretny plan działania i przyspieszyłyby 
proces reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24;

skreślony

Or. de

Poprawka 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby stworzyć 
konkretny plan działania i przyspieszyłyby 
proces reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24;

skreślony

Or. en

Poprawka 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby stworzyć 
konkretny plan działania i przyspieszyłyby 
proces reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24;

skreślony

Or. en

Poprawka 178
Laurence J.A.J. Stassen
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby stworzyć 
konkretny plan działania i przyspieszyłyby 
proces reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24;

skreślony

Or. nl

Poprawka 179
Sophocles Sophocleous

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform;

Or. en
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Poprawka 180
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozpocząć intensywniejszy 
dialog poprzez rozpoczęcie rozmów na 
temat rozdziałów dotyczących 
sądownictwa i praw podstawowych oraz 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast
zakończenie ich na samym końcu;
podkreśla, że oficjalne wskaźniki w 
obszarach, w których Turcja potrzebuje 
dalszej poprawy, pomogłyby stworzyć 
konkretny plan działania i przyspieszyłyby 
proces reform; apeluje zatem do Rady, by 
ponowiła wysiłki na rzecz otwarcia 
rozdziałów 23 i 24;

Or. en

Poprawka 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;

10. popiera nowe podejście Komisji, by 
rozmowy na temat rozdziałów dotyczących 
sądownictwa i praw podstawowych oraz 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
rozpocząć na wczesnym etapie negocjacji, 
natomiast zakończyć je na samym końcu;
podkreśla, że oficjalne wskaźniki 
pomogłyby stworzyć konkretny plan 
działania i przyspieszyłyby proces reform;
apeluje zatem do Rady, by ponowiła 
wysiłki na rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 
24;
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Or. nl

Poprawka 182
Ioannis Kasoulides

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady i wszystkich 
zainteresowanych stron, by ponowiły
wysiłki na rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 
24;

Or. en

Poprawka 183
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji dotyczące ram negocjacyjnych 
nowych państw kandydujących, by 
rozmowy na temat rozdziałów dotyczących 
sądownictwa i praw podstawowych oraz 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
rozpocząć na wczesnym etapie negocjacji, 
natomiast zakończyć je na samym końcu;
podkreśla, że oficjalne wskaźniki 
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przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;

pomogłyby stworzyć konkretny plan 
działania i przyspieszyłyby proces reform;
apeluje zatem do Rady, by ponowiła 
wysiłki na rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 
24, oraz wzywa rząd turecki do 
przestrzegania wszystkich odnośnych 
zobowiązań prawnych wynikających ze 
wspólnotowego dorobku prawnego i z ram 
negocjacyjnych oraz do pełnego 
poszanowania, bez dyskryminacji, 
suwerennych praw państw członkowskich 
UE, zwłaszcza praw podstawowych i 
systemów sądownictwa;

Or. en

Poprawka 184
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;
odnotowuje niedawne doniesienia mediów 
o tym, że rząd francuski zamierza znieść 
blokadę rozdziału dotyczącego polityki 
gospodarczej i walutowej; uważa, że może 
to spowodować dalszy pozytywny przełom 
na drodze ku wstąpieniu do UE;

Or. en
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Poprawka 185
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24;

10. w pełni popiera nowe podejście 
Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów 
dotyczących sądownictwa i praw 
podstawowych oraz sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych rozpocząć na 
wczesnym etapie negocjacji, natomiast 
zakończyć je na samym końcu; podkreśla, 
że oficjalne wskaźniki pomogłyby 
stworzyć konkretny plan działania i 
przyspieszyłyby proces reform; apeluje 
zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na 
rzecz otwarcia rozdziałów 23 i 24, i wzywa 
Komisję do przedłożenia sprawozdań z 
przeglądu tych rozdziałów;

Or. en

Poprawka 186
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca Turcję do dostosowania 
swojego ustawodawstwa do dorobku 
prawnego dotyczącego ochrony danych;
podkreśla, że Turcja powinna ratyfikować 
zarówno Konwencję Rady Europy o 
ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych, jak i protokół dodatkowy o 
instytucjach nadzoru oraz 
transgranicznym przepływie danych z 
myślą o poprawieniu stosunków UE-
Turcja w obszarach współpracy sądowej i 
policyjnej, walki z terroryzmem i 
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bezpieczeństwa cybernetycznego;

Or. en

Poprawka 187
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich i 
mianowanie pierwszego głównego 
rzecznika, który dzięki swoim decyzjom 
powinien zapewnić wiarygodność tej 
instytucji; podkreśla, że stworzenie urzędu 
rzecznika praw obywatelskich stanowi 
istotny krok na rzecz ochrony praw 
obywateli i zapewnienia rozliczalności
administracji publicznej; apeluje do 
zarządu tej instytucji o dopilnowanie, by
regulacje dotyczące wewnętrznego procesu 
decyzyjnego gwarantowały jej 
niezależność;

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich i 
mianowanie pierwszego głównego 
rzecznika, który dzięki swoim decyzjom 
powinien zapewnić wiarygodność tej 
instytucji; podkreśla, że główny rzecznik 
powinien promować zaufanie publiczne 
do przejrzystości i rozliczalności służb 
publicznych; przypomina, że główny 
rzecznik i członkowie zarządu powinni być 
wybierani spośród bezstronnych 
kandydatów; apeluje do zarządu tej 
instytucji o dopilnowanie, by regulacje 
dotyczące wewnętrznego procesu 
decyzyjnego gwarantowały jej 
niezależność i bezstronność;

Or. en

Poprawka 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich i 
mianowanie pierwszego głównego 
rzecznika, który dzięki swoim decyzjom 
powinien zapewnić wiarygodność tej 

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich;
podkreśla, że stworzenie urzędu rzecznika 
praw obywatelskich musi stanowić istotny 
krok na rzecz ochrony praw obywateli i 
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instytucji; podkreśla, że stworzenie urzędu 
rzecznika praw obywatelskich stanowi
istotny krok na rzecz ochrony praw 
obywateli i zapewnienia rozliczalności 
administracji publicznej; apeluje do 
zarządu tej instytucji o dopilnowanie, by 
regulacje dotyczące wewnętrznego procesu 
decyzyjnego gwarantowały jej 
niezależność;

zapewnienia rozliczalności administracji 
publicznej; apeluje do zarządu tej instytucji 
o dopilnowanie, by regulacje dotyczące 
wewnętrznego procesu decyzyjnego 
gwarantowały jej niezależność;

Or. en

Poprawka 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich i 
mianowanie pierwszego głównego 
rzecznika, który dzięki swoim decyzjom 
powinien zapewnić wiarygodność tej 
instytucji; podkreśla, że stworzenie urzędu 
rzecznika praw obywatelskich stanowi 
istotny krok na rzecz ochrony praw 
obywateli i zapewnienia rozliczalności 
administracji publicznej; apeluje do 
zarządu tej instytucji o dopilnowanie, by 
regulacje dotyczące wewnętrznego procesu 
decyzyjnego gwarantowały jej 
niezależność;

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich, 
który dzięki swoim decyzjom powinien 
zapewnić wiarygodność tej instytucji
podkreśla, że stworzenie urzędu rzecznika 
praw obywatelskich stanowi istotny krok 
na rzecz ochrony praw obywateli i 
zapewnienia rozliczalności administracji 
publicznej; apeluje do zarządu tej instytucji 
o dopilnowanie, by regulacje dotyczące 
wewnętrznego procesu decyzyjnego 
gwarantowały jej niezależność;

Or. en

Poprawka 190
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 11



AM\926673PL.doc 113/125 PE504.377v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich i 
mianowanie pierwszego głównego 
rzecznika, który dzięki swoim decyzjom 
powinien zapewnić wiarygodność tej 
instytucji; podkreśla, że stworzenie urzędu 
rzecznika praw obywatelskich stanowi 
istotny krok na rzecz ochrony praw 
obywateli i zapewnienia rozliczalności 
administracji publicznej; apeluje do 
zarządu tej instytucji o dopilnowanie, by 
regulacje dotyczące wewnętrznego procesu 
decyzyjnego gwarantowały jej 
niezależność;

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o rzeczniku praw obywatelskich i 
mianowanie pierwszego głównego 
rzecznika, który dzięki swoim decyzjom 
powinien zapewnić wiarygodność tej 
instytucji; podkreśla, że stworzenie urzędu 
rzecznika praw obywatelskich stanowi 
istotny krok na rzecz ochrony praw 
obywateli i zapewnienia rozliczalności 
administracji publicznej; odnotowuje 
obawy podkreślone przez organizację 
Human Rights Watch w jej rocznym 
sprawozdaniu z 2013 r., dotyczące ścisłej 
kontroli sprawowanej przez rząd przy 
mianowaniu członków krajowej instytucji 
praw człowieka, utworzonej w marcu 
2012 r., i przy powoływaniu na stanowisko 
rzecznika ustanowione w czerwcu 2012 r.; 
podkreśla, że rząd powinien podjąć 
wyraźne kroki celem dopilnowania, by 
zaufanie publiczne do potencjalnie 
ważnych mechanizmów kontroli pozostało 
nietknięte; apeluje do zarządu tej instytucji 
o dopilnowanie, by regulacje dotyczące 
wewnętrznego procesu decyzyjnego 
gwarantowały jej niezależność;

Or. en

Poprawka 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Turcję do kontynuowania 
procesu cywilnego nadzoru nad siłami 
bezpieczeństwa; wzywa do zmiany ustawy 
o administracji okręgowej, tak by władze 
cywilne miały szerszy nadzór nad 
działaniami zbrojnymi i działaniami 

skreślony
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żandarmerii w zakresie egzekwowania 
prawa; podkreśla znaczenie ustanowienia 
niezależnej agencji ds. skarg dotyczących 
egzekwowania prawa, która badałaby 
skargi dotyczące łamania praw człowieka, 
niewłaściwego traktowania i 
ewentualnych niedozwolonych działań 
tureckich agencji zajmujących się 
egzekwowaniem prawa; jest zdania, że 
należy przeprowadzić reformę przepisów 
prawnych dotyczących składu i uprawnień 
Najwyższej Rady Wojskowej;

Or. nl

Poprawka 192
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Turcję do kontynuowania 
procesu cywilnego nadzoru nad siłami 
bezpieczeństwa; wzywa do zmiany ustawy 
o administracji okręgowej, tak by władze 
cywilne miały szerszy nadzór nad 
działaniami zbrojnymi i działaniami 
żandarmerii w zakresie egzekwowania 
prawa; podkreśla znaczenie ustanowienia 
niezależnej agencji ds. skarg dotyczących 
egzekwowania prawa, która badałaby 
skargi dotyczące łamania praw człowieka, 
niewłaściwego traktowania i ewentualnych 
niedozwolonych działań tureckich agencji 
zajmujących się egzekwowaniem prawa;
jest zdania, że należy przeprowadzić 
reformę przepisów prawnych dotyczących 
składu i uprawnień Najwyższej Rady 
Wojskowej;

12. zachęca Turcję do kontynuowania 
procesu cywilnego nadzoru nad siłami
bezpieczeństwa; wzywa do zmiany ustawy 
o administracji okręgowej, tak by władze 
cywilne miały szerszy nadzór nad 
działaniami zbrojnymi i działaniami 
żandarmerii w zakresie egzekwowania 
prawa; podkreśla znaczenie ustanowienia 
niezależnej agencji ds. skarg dotyczących 
egzekwowania prawa, która badałaby 
skargi dotyczące łamania praw człowieka, 
niewłaściwego traktowania i ewentualnych 
niedozwolonych działań tureckich agencji 
zajmujących się egzekwowaniem prawa; z 
zadowoleniem przyjmuje parlamentarny 
projekt aktu prawnego dotyczącego 
komitetu monitorującego egzekwowanie 
prawa, mającego na celu prowadzenie 
dochodzeń dotyczących funkcjonariuszy 
organów ścigania dopuszczających się 
przestępstw bądź bezprawnego 
traktowania oraz karanie ich; jest zdania, 
że należy przeprowadzić reformę 
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przepisów prawnych dotyczących składu i 
uprawnień Najwyższej Rady Wojskowej;

Or. en

Poprawka 193
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca Turcję do ustanowienia 
krajowego mechanizmu prewencji, o który 
zaapelowano w protokole fakultatywnym 
do Konwencji w sprawie zakazu 
stosowania tortur, ratyfikowanym w 
2011 r.;

Or. en

Poprawka 194
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ponownie wyraża zaniepokojenie 
ciągłą praktyką prowadzenia postępowań 
karnych przeciwko obrońcom praw 
człowieka, działaczom i dziennikarzom, 
którzy przekazują dowody na naruszenia 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 195
Adrian Severin
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
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 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych;

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
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 
przestrzegania praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” 
i „Sledgehammer”, muszą dowieść siły 
oraz właściwego, niezależnego, 
bezstronnego i przejrzystego 

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie KCK i domniemanych planów 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” 
i „Sledgehammer”, muszą dowieść siły 
oraz właściwego, niezależnego, 
bezstronnego i przejrzystego 
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funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz ich 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów; 
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych;

funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz ich 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
przestrzegania praw podstawowych;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych;

Or. en

Poprawka 197
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
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 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości 
dotyczące ich szerokiego zakresu i 
uchybień proceduralnych;

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
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 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów
obciążających oskarżonych w tych 
sprawach; ubolewa, że zasadność tych 
spraw została podważona przez 
wątpliwości dotyczące ich zbyt szerokiego 
zakresu i uchybień proceduralnych, co 
podsyciło istniejącą w społeczeństwie 
tureckim polaryzację i utrudniło 
konsolidację demokratyczną;
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Or. en

Poprawka 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
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 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych;

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia po długim tymczasowym 
zatrzymaniu podejrzanych; podkreśla, że 
dochodzenia w sprawie domniemanych 
planów 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 
przestrzegania praw podstawowych; w 
związku z brakiem rzetelnego procesu 
sądowego wyroki nie są zasadne i 
wiarygodne oraz powodują efekt 
odstraszający, niesprawiedliwość i inne 
szkody uboczne; jest zaniepokojony 
zarzutami dotyczącymi wykorzystywania 
niespójnych i sfabrykowanych dowodów;
ubolewa, że istota tych spraw została 
zepchnięta na dalszy plan przez 
wątpliwości dotyczące ich szerokiego 
zakresu i uchybień proceduralnych;

Or. en

Poprawka 199
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
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 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych;

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
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 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych; podkreśla potrzebę 
kompleksowej reformy przepisów 
przewidujących stosowanie długiego 
przetrzymywania w areszcie 
tymczasowym;

Or. en

Poprawka 200
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” 
i „Sledgehammer”, muszą dowieść siły 

13. zwraca uwagę, że w procesie 
związanym z planem „Sledgehammer” sąd 
pierwszej instancji skazał 324 
podejrzanych na karę od 13 do 20 lat 
więzienia; podkreśla, że dochodzenia 
w sprawie domniemanych planów 
zamachów stanu, takich jak „Ergenekon” 
i „Sledgehammer”, muszą dowieść siły 
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oraz właściwego, niezależnego, 
bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz ich 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi 
wykorzystywania niespójnych dowodów;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych;

oraz właściwego, niezależnego, 
bezstronnego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji 
demokratycznych i sądownictwa oraz ich 
zdecydowanego i bezwarunkowego 
przestrzegania praw podstawowych; jest
głęboko zaniepokojony zarzutami 
dotyczącymi wykorzystywania 
niespójnych i fałszywych dowodów;
ubolewa, że sprawy te zostały zepchnięte 
na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące 
ich szerokiego zakresu i uchybień 
proceduralnych;

Or. en

Poprawka 201
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje ustawę 
przewidującą utworzenie Tureckiego 
Urzędu Krajowego ds. Praw Człowieka;
wzywa do niezwłocznego wykonania tej 
ustawy w celu propagowania i 
monitorowania skutecznego wdrażania 
międzynarodowych norm w zakresie praw 
człowieka; podkreśla, jak ważne jest, by 
wykorzystać wszystkie instrumenty UE 
dostępne w dziedzinie upowszechniania 
praw człowieka w celu aktywnego 
wsparcia utworzenia i sprawnego 
funkcjonowania tego urzędu oraz 
wzmocnienia pozycji organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

14. z zadowoleniem przyjmuje ustawę 
przewidującą utworzenie Tureckiego 
Urzędu Krajowego ds. Praw Człowieka;
wzywa do niezwłocznego wykonania tej 
ustawy w celu propagowania i 
monitorowania skutecznego wdrażania 
międzynarodowych norm w zakresie praw 
człowieka;

Or. nl

Poprawka 202
Emine Bozkurt
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje ustawę 
przewidującą utworzenie Tureckiego 
Urzędu Krajowego ds. Praw Człowieka;
wzywa do niezwłocznego wykonania tej 
ustawy w celu propagowania i 
monitorowania skutecznego wdrażania 
międzynarodowych norm w zakresie praw 
człowieka; podkreśla, jak ważne jest, by 
wykorzystać wszystkie instrumenty UE 
dostępne w dziedzinie upowszechniania 
praw człowieka w celu aktywnego 
wsparcia utworzenia i sprawnego 
funkcjonowania tego urzędu oraz 
wzmocnienia pozycji organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

14. z zadowoleniem przyjmuje ustawę 
przewidującą utworzenie Tureckiego 
Urzędu Krajowego ds. Praw Człowieka;
wzywa do niezwłocznego wykonania tej 
ustawy w celu propagowania i 
monitorowania skutecznego wdrażania 
międzynarodowych norm w zakresie praw 
człowieka; podkreśla, jak ważne jest, by 
wykorzystać wszystkie instrumenty UE 
dostępne w dziedzinie upowszechniania 
praw człowieka w celu aktywnego 
wsparcia utworzenia i sprawnego 
funkcjonowania tego urzędu oraz 
wzmocnienia pozycji organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje wdrożenie –
począwszy od września 2012 r. – prawa 
wnoszenia indywidualnych skarg do 
Trybunału Konstytucyjnego;

Or. en

Poprawka 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie, jakie dla 
demokracji mają aktywne i niezależne 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; podkreśla znaczenie 
dialogu z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i ich kluczową rolę w 
przyczynianiu się do ściślejszej współpracy 
regionalnej w kwestiach społecznych i 
politycznych; w związku z powyższym jest 
zaniepokojony tym, że organizacje 
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społeczeństwa obywatelskiego wciąż 
borykają się z problemami takimi jak 
grzywny, postępowania zamykające i 
administracyjne przeszkody utrudniające 
ich działalność, jak również tym, że 
konsultowanie się z nimi pozostaje raczej 
wyjątkiem niż regułą; z zadowoleniem 
przyjmuje lepszą współpracę rządu Turcji 
z organizacjami pozarządowymi, apeluje 
jednak o szersze konsultacje z nimi przy 
prowadzeniu polityki, w tym przy 
formułowaniu strategii politycznych i 
tworzeniu prawodawstwa, a także o 
większy ich udział w nadzorowaniu 
działań władz;

Or. en

Poprawka 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zauważa ograniczone postępy w 
obszarze pracy i praw związków 
zawodowych; ubolewa nad tym, że 
przepisy dotyczące praw związków 
zawodowych urzędników służby cywilnej 
wciąż nie są zgodne z normami UE i 
MOP, oraz nad licznymi ograniczeniami 
działań zbiorowych podejmowanych przez 
związki zawodowe; apeluje do Turcji o 
kontynuowanie prac nad nowymi 
przepisami w tym obszarze, aby zapewnić 
jego zgodność z dorobkiem UE i 
konwencjami MOP;

Or. en
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Poprawka 205
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o ochronie rodziny i zapobieganiu 
przemocy wobec kobiet; pozytywnie 
ocenia krajowy plan działania na rzecz 
walki z przemocą wobec kobiet (na lata 
2012-2015) i podkreśla konieczność jego 
skutecznego wdrożenia w całym kraju;
apeluje do ministerstwa ds. rodziny i 
polityki społecznej o dalsze działania na 
rzecz zwiększenia liczby i jakości 
ośrodków pomocy dla kobiet i nieletnich 
znajdujących się w niebezpieczeństwie;
podkreśla, że ważne jest, by zapewnić 
kobietom, które padły ofiarą przemocy, 
konkretne alternatywne rozwiązania i 
szanse na usamodzielnienie się; zachęca 
Turcję, by nadal zwiększała działania 
prewencyjne na wszystkich szczeblach w 
walce z tzw. zabójstwami honorowymi, 
przemocą domową oraz wymuszonymi 
małżeństwami i wydawaniem dziewczynek 
za mąż; wzywa wspomniane powyżej 
ministerstwo, by w dalszym ciągu 
aktywnie propagowało udział kobiet w 
rynku pracy, który pozostaje na niskim 
poziomie, w polityce i na wysokim 
szczeblu administracji i sektora 
prywatnego, wprowadzając w razie 
konieczności określone pułapy;

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o ochronie rodziny i zapobieganiu 
przemocy wobec kobiet; pozytywnie 
ocenia krajowy plan działania na rzecz 
walki z przemocą wobec kobiet (na lata 
2012-2015) i podkreśla konieczność jego 
skutecznego wdrożenia w całym kraju;
apeluje do ministerstwa ds. rodziny i 
polityki społecznej o dalsze działania na 
rzecz zwiększenia liczby i jakości 
ośrodków pomocy dla kobiet i nieletnich 
znajdujących się w niebezpieczeństwie;
podkreśla, że ważne jest, by zapewnić 
kobietom, które padły ofiarą przemocy, 
konkretne alternatywne rozwiązania i 
szanse na usamodzielnienie się; zachęca 
Turcję, by nadal zwiększała działania 
prewencyjne na wszystkich szczeblach w 
walce z tzw. zabójstwami honorowymi, 
przemocą domową oraz wymuszonymi 
małżeństwami i wydawaniem dziewczynek 
za mąż; wzywa wspomniane powyżej 
ministerstwo, by w dalszym ciągu 
aktywnie propagowało udział kobiet w 
rynku pracy, który pozostaje na niskim 
poziomie, w podejmowaniu decyzji 
politycznych i na wysokim szczeblu 
administracji i sektora prywatnego; z 
zadowoleniem przyjmuje szkolenia 
urzędników publicznych w zakresie 
równości płci;

Or. en

Poprawka 206
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o ochronie rodziny i zapobieganiu 
przemocy wobec kobiet; pozytywnie 
ocenia krajowy plan działania na rzecz 
walki z przemocą wobec kobiet (na lata 
2012-2015) i podkreśla konieczność jego 
skutecznego wdrożenia w całym kraju;
apeluje do ministerstwa ds. rodziny i 
polityki społecznej o dalsze działania na 
rzecz zwiększenia liczby i jakości 
ośrodków pomocy dla kobiet i nieletnich 
znajdujących się w niebezpieczeństwie;
podkreśla, że ważne jest, by zapewnić 
kobietom, które padły ofiarą przemocy, 
konkretne alternatywne rozwiązania i 
szanse na usamodzielnienie się; zachęca 
Turcję, by nadal zwiększała działania 
prewencyjne na wszystkich szczeblach w 
walce z tzw. zabójstwami honorowymi, 
przemocą domową oraz wymuszonymi 
małżeństwami i wydawaniem dziewczynek 
za mąż; wzywa wspomniane powyżej 
ministerstwo, by w dalszym ciągu 
aktywnie propagowało udział kobiet w 
rynku pracy, który pozostaje na niskim 
poziomie, w polityce i na wysokim 
szczeblu administracji i sektora 
prywatnego, wprowadzając w razie 
konieczności określone pułapy;

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o ochronie rodziny i zapobieganiu 
przemocy wobec kobiet; pozytywnie 
ocenia krajowy plan działania na rzecz 
walki z przemocą wobec kobiet (na lata 
2012-2015) i podkreśla konieczność jego 
skutecznego wdrożenia w całym kraju;
apeluje do ministerstwa ds. rodziny i 
polityki społecznej o dalsze działania na 
rzecz zwiększenia liczby i jakości 
ośrodków pomocy dla kobiet i nieletnich 
znajdujących się w niebezpieczeństwie;
podkreśla, że ważne jest, by zapewnić 
kobietom, które padły ofiarą przemocy, 
konkretne alternatywne rozwiązania i 
szanse na usamodzielnienie się; wyraża 
uznanie dla działań Turcji na wszystkich 
szczeblach w walce z tzw. zabójstwami 
honorowymi, przemocą domową oraz 
wymuszonymi małżeństwami i 
wydawaniem dziewczynek za mąż; wzywa 
wspomniane powyżej ministerstwo, by w 
dalszym ciągu aktywnie propagowało 
udział kobiet w rynku pracy, który 
pozostaje na niskim poziomie, w polityce i 
na wysokim szczeblu administracji i 
sektora prywatnego, wprowadzając w razie 
konieczności określone pułapy i dokonując 
przeglądu niektórych specjalnych aktów 
prawnych regulujących zatrudnienie w 
Turcji;

Or. en

Poprawka 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o ochronie rodziny i zapobieganiu 
przemocy wobec kobiet; pozytywnie 
ocenia krajowy plan działania na rzecz 
walki z przemocą wobec kobiet (na lata 
2012-2015) i podkreśla konieczność jego 
skutecznego wdrożenia w całym kraju;
apeluje do ministerstwa ds. rodziny i 
polityki społecznej o dalsze działania na 
rzecz zwiększenia liczby i jakości 
ośrodków pomocy dla kobiet i nieletnich 
znajdujących się w niebezpieczeństwie;
podkreśla, że ważne jest, by zapewnić 
kobietom, które padły ofiarą przemocy, 
konkretne alternatywne rozwiązania i 
szanse na usamodzielnienie się; zachęca 
Turcję, by nadal zwiększała działania 
prewencyjne na wszystkich szczeblach w 
walce z tzw. zabójstwami honorowymi, 
przemocą domową oraz wymuszonymi 
małżeństwami i wydawaniem dziewczynek 
za mąż; wzywa wspomniane powyżej 
ministerstwo, by w dalszym ciągu 
aktywnie propagowało udział kobiet w 
rynku pracy, który pozostaje na niskim 
poziomie, w polityce i na wysokim 
szczeblu administracji i sektora 
prywatnego, wprowadzając w razie 
konieczności określone pułapy;

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie 
ustawy o ochronie rodziny i zapobieganiu 
przemocy wobec kobiet; pozytywnie 
ocenia krajowy plan działania na rzecz 
walki z przemocą wobec kobiet (na lata 
2012-2015) i podkreśla konieczność jego 
skutecznego wdrożenia w całym kraju;
apeluje do ministerstwa ds. rodziny i 
polityki społecznej o dalsze działania na 
rzecz zwiększenia liczby i jakości 
ośrodków pomocy dla kobiet i nieletnich 
znajdujących się w niebezpieczeństwie;
podkreśla, że ważne jest, by zapewnić 
kobietom, które padły ofiarą przemocy, 
konkretne alternatywne rozwiązania i 
szanse na usamodzielnienie się; zachęca 
Turcję, by nadal zwiększała działania 
prewencyjne na wszystkich szczeblach w 
walce z tzw. zabójstwami honorowymi, 
przemocą domową oraz wymuszonymi 
małżeństwami i wydawaniem dziewczynek 
za mąż; wzywa wspomniane powyżej 
ministerstwo, by w dalszym ciągu 
aktywnie propagowało udział kobiet w
rynku pracy, który pozostaje na niskim 
poziomie, w polityce i na wysokim 
szczeblu administracji i sektora 
prywatnego;

Or. en


