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Poprawka 208
Ria Oomen-Ruijten

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 polityce i na wysokim 
szczeblu administracji i sektora 
prywatnego, wprowadzając w razie 
konieczności określone pułapy; zauważa, 
że cel w zakresie zatrudnienia kobiet, jaki 
Turcja wyznaczyła sobie do roku 2023, 
jest na poziomie 35%, podczas gdy 
strategia „UE 2020” przewiduje 



PE504.402v01-00 4/136 AM\926945PL.doc

PL

osiągnięcie 75% zatrudnienia kobiet;
zachęca Turcję, aby dążyła do osiągnięcia 
ambitnego celu w zakresie zatrudnienia 
kobiet;

Or. en

Poprawka 209
Emine Bozkurt

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; jest 
głęboko zaniepokojony faktem, że pomimo 
podejmowanych starań kobiety nadal 
regularnie doświadczają przemocy i są
często zabijane po zwróceniu się o pomoc 
do władz w związku z doświadczanymi lub 
spodziewanymi aktami przemocy;  wzywa 
zatem do identyfikowania i ścigania osób, 
które nie zapewniają ochrony ofiarom i 
nie udzielają im pomocy; 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; zauważa, że cel w zakresie 
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zatrudnienia kobiet, jaki Turcja 
wyznaczyła sobie do roku 2023, jest na 
poziomie 35%, podczas gdy strategia „UE 
2020” przewiduje osiągnięcie 75% 
zatrudnienia kobiet;  wzywa Turcję do 
podniesienia celu w zakresie zatrudnienia 
kobiet do poziomu wyznaczonego w 
strategii UE i do podjęcia zdecydowanych 
działań w celu jego realizacji; 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;

Or. en

Poprawka 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

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 

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 
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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;

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; zachęca 
rząd do dokonania przeglądu 
ustawodawstwa dotyczącego partii 
politycznych oraz ordynacji wyborczej, tak 
aby włączenie kobiet stało się priorytetem 
dla partii politycznych;

Or. en

Poprawka 211
Raimon Obiols

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, 

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; 
wyraża ubolewanie z powodu rosnącej 
liczby zabójstw kobiet w Turcji, 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 
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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;

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;

Or. en

Poprawka 212
Antigoni Papadopoulou

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 

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 prowadziła politykę zerowej 
tolerancji wobec przemocy względem 
kobiet oraz by nadal zwiększała działania 
prewencyjne na wszystkich szczeblach w 
walce z tzw. zabójstwami honorowymi, 
przemocą domową oraz wymuszonymi 
małżeństwami i wydawaniem dziewczynek 
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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;

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;

Or. en

Poprawka 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

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 

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 prawa kobiet, ich 
kształcenie i udział w rynku pracy, który 
pozostaje na niskim poziomie, w polityce i 
na wysokim szczeblu administracji i 
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prywatnego, wprowadzając w razie 
konieczności określone pułapy;

sektora prywatnego, wprowadzając w razie 
konieczności określone pułapy;

Or. en

Poprawka 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. jest zaniepokojony negatywnym 
wizerunkiem kobiet w mediach i 
zdominowaną przez mężczyzn przestrzenią 
debaty publicznej; zachęca rząd turecki do 
aktywnego promowania zmian w 
stereotypach i w postrzeganiu ról 
płciowych we wszystkich dziedzinach;  
podkreśla znaczenie uwzględniania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 
procesie legislacyjnym i we wdrażaniu 
przepisów;

Or. en

Poprawka 215
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne oraz 
wyznanie;
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przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

Or. pl

Poprawka 216
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową;

Or. it

Poprawka 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
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wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;
podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia organu 
zwalczającego dyskryminację i 
promującego równość w celu ochrony 
obywateli przed wszelkimi rodzajami 
dyskryminacji, takimi jak dyskryminacja 
ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, 
opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek, orientację seksualną lub tożsamość 
płciową; wzywa Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz propagowania
całkowitej równości praw i pełnej 
akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

Or. en

Poprawka 218
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt ustawy o 
przeciwdziałaniu dyskryminacji; wyraża 
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pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

jednak obawy w związku z brakiem w 
przepisach dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną; w tym kontekście
wzywa Turcję do przyjęcia planu działania 
na rzecz propagowania całkowitej 
równości praw i pełnej akceptacji osób 
homoseksualnych, biseksualnych i 
transseksualnych;

Or. en

Poprawka 219
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych; zwraca 
w szczególności uwagę na wymagane 
zaświadczenie lekarskie, które piętnuje 
gejów starających się o zwolnienie ze 
służby wojskowej;

Or. en

Poprawka 220
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych oraz 
niemuzułmanów;

Or. nl

Poprawka 221
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, niepełnosprawność, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową; wzywa 
Turcję do przyjęcia planu działania na 
rzecz zwalczania homofobii oraz
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

Or. en
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Poprawka 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania równości praw i pełnej 
akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

Or. nl

Poprawka 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, płeć, wiek, niepełnosprawność,
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową; wzywa Turcję do przyjęcia planu 
działania na rzecz propagowania 
całkowitej równości praw i pełnej 
akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;
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Or. en

Poprawka 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia 
kompleksowych przepisów przeciw 
dyskryminacji oraz ustanowienia rady ds. 
równości i zakazu dyskryminacji w celu 
ochrony obywateli przed dyskryminacją ze 
względu na pochodzenie etniczne, 
wyznanie, płeć, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do 
przyjęcia planu działania na rzecz 
propagowania całkowitej równości praw i 
pełnej akceptacji osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transseksualnych;

Or. en

Poprawka 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. odnotowuje rosnące trudności z 
zakupem napojów alkoholowych;  wzywa 
władze publiczne do aktywnej obrony 
świeckiego stylu życia w całym kraju;

Or. en

Poprawka 226
Jelko Kacin
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Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. odnotowuje rosnące trudności z 
zakupem napojów alkoholowych;  wzywa 
władze publiczne, aby aktywnie broniły 
świeckiego stylu życia w całym kraju;

Or. en

Poprawka 227
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża zaniepokojenie częstymi 
atakami na osoby transpłciowe i brakiem 
ochrony przed przemocą dla lesbijek, 
gejów, osób biseksualnych i 
transpłciowych;  wzywa władze tureckie 
do podjęcia wszelkich niezbędnych 
środków w celu zapewnienia włączenia 
społecznego i integracji na rynku pracy 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 
transpłciowych, jak również ich prawa do 
mieszkania;

Or. en

Poprawka 228
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje kroki 
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podjęte na rzecz włączenia uznanych 
mniejszości w proces sporządzania 
projektu nowej konstytucji; uważa, że 
konieczna jest dalsza poprawa pozycji 
Turcji w zakresie ochrony mniejszości;  w 
związku z tym zwraca uwagę na fakt, że 
Turcja nie ratyfikowała Konwencji 
ramowej Rady Europy o ochronie 
mniejszości narodowych ani Karty 
języków regionalnych i mniejszościowych;  
wyraża zaniepokojenie brakiem 
wiarygodnych informacji dotyczących 
społeczności romskiej;

Or. en

Poprawka 229
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa władze tureckie do podjęcia 
zdecydowanych i skutecznych działań w 
celu zwalczania przejawów 
antysemityzmu, co stanowiłoby przykład 
dla całego regionu;

Or. en

Poprawka 230
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla potrzebę ustanowienia 
przepisów w zakresie przestępstw z 
nienawiści, w których zostaną 
przewidziane surowsze kary za 
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przestępstwa motywowane rasizmem, 
ksenofobią, nietolerancją religijną lub 
niepełnosprawnością umysłową lub 
fizyczną ofiar, sytuacją zdrowotną, 
pochodzeniem etnicznym, wyznaniem, 
wiekiem, poglądami politycznymi, 
orientacją seksualną lub tożsamością 
płciową;

Or. en

Poprawka 231
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić 
trudności, jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane 
i pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę 
kontynuowania kluczowej i rzeczowej 
reformy w dziedzinie wolności myśli, 
sumienia i wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie
ustawy w sprawie fundacji wraz z
wprowadzonymi do niej w 2008 r. i 2011 r. 
zmianami rozszerzającymi zakres 
przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich;
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chroniony w całości;

Or. en

Poprawka 232
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości;

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich; 
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa; 
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości; zauważa, że kultura 
tolerancji wymaga poświęcenia 
szczególnej uwagi mniejszościom i zwraca 
szczególną uwagę na ostatnie ataki na 
starsze kobiety pochodzenia ormiańskiego 
w Stambule;  wzywa władze tureckie do 
przeprowadzenia szczegółowego 



PE504.402v01-00 20/136 AM\926945PL.doc

PL

dochodzenia i postawienia osób 
odpowiedzialnych za te ataki przed sądem;

Or. en

Poprawka 233
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości;

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich; 
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa; 
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości; wzywa do 
zapewnienia ochrony statusu Patriarchatu 
Ekumenicznego Konstantynopola;  wzywa 
w związku z tym do zmiany przepisów i ich 
stosowania w praktyce, tak aby 
prawosławni księża, biskupi i patriarcha 
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nie musieli posiadać tureckiego 
obywatelstwa, zwłaszcza że patriarcha jest 
głową Kościoła prawosławnego na całym 
świecie; wzywa również do zwrotu mienia 
skonfiskowanego Patriarchatowi -
zwłaszcza świątyń - oraz do zachowania 
szkoleń dla księży i umożliwienia otwarcia 
seminarium na wyspie Chalki;

Or. en

Poprawka 234
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich; 
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa; 
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
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chroniony w całości; chroniony w całości; ubolewa nad faktem, 
że kwestia noszenia chusty pozostaje 
nadal nierozwiązana w Turcji, wzywa rząd 
do wprowadzenia przepisów 
zapobiegających dyskryminacji kobiet i 
uwzględniających polaryzację poglądów w 
kwestii noszenia chusty w społeczeństwie, 
tak aby kobiety miały możliwość 
dokonania wolnego wyboru;

Or. en

Poprawka 235
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich; 
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa; 
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
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Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości;

Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości; nawołuje do dialogu 
między rządem tureckim i Patriarchatem 
Ekumenicznym Konstantynopola w celu 
zapewnienia prawa celebrowania 
obrządków modlitewnych i sprawowania 
kultu chrześcijanom w świątyni Hagia 
Sophia w Stambule;

Or. en

Poprawka 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich; 
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa; 
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
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chroniony w całości; chroniony w całości; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy dotyczące 
ponownego otwarcia greckiej szkoły na 
wyspie Büyükada jako międzynarodowego 
centrum kultury i wzywa rząd turecki do 
ponownego otwarcia seminarium na 
wyspie Chalki; 

Or. en

Poprawka 237
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich; 
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa; 
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do usunięcia odniesienia do religii 
z krajowych dokumentów tożsamości w 
celu ograniczenia administracyjnych 
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chroniony w całości; prześladowań członków społeczności 
niemuzułmańskich; wzywa Turcję do 
dopilnowania, by monastyr św. Gabriela 
zachował swoje ziemie oraz był chroniony 
w całości;

Or. en

Poprawka 238
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości;

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
podkreśla pilną potrzebę rozwiązania 
kwestii dużej liczby nieruchomości 
łacińskiego kościoła katolickiego oraz 
zwrotu niesłusznie przejętych majątków, 
które zostały skonfiskowane i pozostają w 
posiadaniu państwa; przypomina pilną 
potrzebę kontynuowania kluczowej i 
rzeczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza 
poprzez umożliwienie wspólnotom 
wyznaniowym uzyskiwania osobowości 
prawnej, eliminowanie wszelkich 
ograniczeń w kształceniu, mianowaniu i 
sukcesji kleru, uznanie miejsc kultu 
alewitów oraz dostosowanie się do 
odnośnych orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i zaleceń 
Komisji Weneckiej; wzywa Turcję do 
dopilnowania, by monastyr św. Gabriela 
zachował swoje ziemie oraz był chroniony 



PE504.402v01-00 26/136 AM\926945PL.doc

PL

w całości;

Or. pl

Poprawka 239
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich;
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu;
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa;
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do dopilnowania, by monastyr św. 
Gabriela zachował swoje ziemie oraz był 
chroniony w całości;

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie 
prawodawstwa zmieniającego ustawę z 
2008 r. w sprawie fundacji i 
rozszerzającego zakres przywracania praw 
własności społeczności niemuzułmańskich; 
apeluje do właściwych władz, by pomogły 
społeczności syriackiej wyjaśnić trudności, 
jakie napotyka w związku z 
rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby 
nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i 
pozostają w posiadaniu państwa; 
przypomina pilną potrzebę kontynuowania 
kluczowej i rzeczowej reformy w 
dziedzinie wolności myśli, sumienia i 
wyznania, zwłaszcza poprzez 
umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, 
eliminowanie wszelkich ograniczeń w 
kształceniu, mianowaniu i sukcesji kleru, 
uznanie miejsc kultu alewitów oraz 
dostosowanie się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej; wzywa 
Turcję do pełnego uznania praw 
mniejszości oraz do dopilnowania, by 
monastyr św. Gabriela zachował swoje 
ziemie oraz był chroniony w całości;

Or. en
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Poprawka 240
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina, że edukacja odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie budowania 
integracyjnego i zróżnicowanego 
społeczeństwa opartego na poszanowaniu 
wspólnot i mniejszości religijnych; wzywa 
rząd Turcji do zwrócenia szczególnej 
uwagi na materiały dydaktyczne 
w szkołach, które powinny odzwierciedlać 
pluralizm etniczny i religijny oraz 
pluralizm wierzeń tureckiego 
społeczeństwa, eliminować dyskryminację 
i uprzedzenia oraz promować całkowitą 
akceptację wszystkich wspólnot 
i mniejszości religijnych, i podkreśla 
zapotrzebowanie na bezstronne materiały 
edukacyjne; 

Or. en

Poprawka 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zdecydowanie popiera trwające 
negocjacje w sprawie pokojowego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej oraz 
wzywa wszystkie partie polityczne w Turcji 
do wspierania tego procesu i wspólnego 
wzięcia odpowiedzialności za jego 
powodzenie;  jest przekonany, że owocny 
dialog w tej kwestii będzie miał pozytywny 
wpływ na Bliskim Wschodzie i otworzy 
nowe możliwości w zakresie 
rozwiązywania konfliktów regionalnych;
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Poprawka 242
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje konkretne 
działania podjęte przez instytucje tureckie 
na rzecz zapewnienia wolności wyznania i 
zwiększenia bezpieczeństwa obrządków 
religijnych; podkreśla potrzebę dalszej 
reformy w dziedzinie wolności myśli, 
sumienia i wyznania; uważa, że wspólnoty 
religijne powinny mieć możliwość 
uzyskania osobowości prawnej w celu 
zniesienia istniejących obecnie 
ograniczeń; przypomina o konieczności
zastosowania się do odnośnych orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i zaleceń Komisji Weneckiej;

Or. en

Poprawka 243
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a.
w celu pełnego zapewnienia wolności 
religijnej wzywa do zawarcia w nowej 
konstytucji następujących przepisów:  
zniesienie konieczności podania 
przynależności religijnej w krajowych 
dokumentach tożsamości; zniesienie 
obowiązkowych lekcji religii;  zniesienie 
lub zmiana składu dyrekcji generalnej ds. 
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wyznań, tak aby były w niej 
reprezentowaane inne grupy religijne, 
takie jak alewici, które pozostają poza 
zasięgiem islamu sunnickiego;

Or. en

Poprawka 244
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. zachęca rząd do uznania 
równouprawnienia za priorytet w swoich 
działaniach reformatorskich oraz do 
zajęcia się kwestią ubóstwa wśród kobiet i 
zwiększenia włączenia społecznego kobiet 
i ich udziału w rynku pracy; 
z zadowoleniem przyjmuje starania rządu 
na rzecz upowszechnienia edukacji wśród 
dziewcząt, dzięki czemu niemal całkowicie 
usunięto różnice ze względu na płeć 
w edukacji podstawowej, i wzywa rząd do 
przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych 
środków w celu zmniejszenia tych różnic 
również w edukacji ponadpodstawowej; 
wzywa partie polityczne do dalszego 
wzmocnienia czynnego zaangażowania 
kobiet w politykę i ich udziału w polityce;

Or. en

Poprawka 245
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b.
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zauważa, że postępy w zwiększaniu praw 
mniejszości alewickiej są wyjątkowo 
powolne;  jest bardzo zaniepokojony 
dominującym dyskursem 
dyskryminującym alewitów na szczeblu 
społecznym, który został wykorzystany i 
wzmocniony przez wielokrotne 
nawiązania ze strony premiera Erdogana 
do alewickiego pochodzenia głównego 
lidera opozycyjnej partii CHP K. 
Kilicdaroglu, z wyraźnym zamiarem 
zdyskredytowania go w oczach pobożnych 
wyborców sunnickich;

Or. en

Poprawka 246
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na 
temat kwestii kurdyjskiej i ułatwiły 
faktyczne otwarcie w kwestii żądań 
dotyczących podstawowych praw w 
procesie konstytucyjnym; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych o to, by 
wspólnie działały na rzecz osiągnięcia 
celu, jakim jest pogłębiony dialog 
polityczny i proces dalszej integracji 
politycznej, kulturowej i społeczno-
ekonomicznej obywateli kurdyjskiego 
pochodzenia oraz ich udziału w życiu 
kraju, aby zagwarantować prawo do 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; z zadowoleniem przyjmuje 
obecne nieoficjalne negocjacje pomiędzy 
przebywającym w więzieniu przywódcą 
PKK i rządem tureckim mające na celu 
rozwiązanie kwestii zagrożenia 
terrorystycznego za pomocą środków 
politycznych; podkreśla, że trzeci pakiet 
reformy sądownictwa przyniósł obiecujące 
zmiany do ustawy antyterrorystycznej, 
rozwiązując problem dużej liczby 
procesów wszczętych przeciwko pisarzom 
i dziennikarzom poruszającym tematykę
kurdyjską, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
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zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en

Poprawka 247
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na 
temat kwestii kurdyjskiej i ułatwiły 
faktyczne otwarcie w kwestii żądań 
dotyczących podstawowych praw w 
procesie konstytucyjnym; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych o to, by 

18. potępia ciągłe ataki terrorystyczne ze 
strony PKK i wyraża poparcie dla 
wyważonej reakcji władz tureckich; z 
zadowoleniem przyjmuje dalsze starania 
Turcjii na rzecz znalezienia politycznego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej i zachęca 
do ich kontynuacji; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych o to, by 
wspólnie działały na rzecz osiągnięcia 
celu, jakim jest pogłębiony dialog 
polityczny i proces dalszej integracji 
politycznej, kulturowej i społeczno-
ekonomicznej obywateli kurdyjskiego 
pochodzenia oraz ich udziału w życiu 
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wspólnie działały na rzecz osiągnięcia 
celu, jakim jest pogłębiony dialog 
polityczny i proces dalszej integracji 
politycznej, kulturowej i społeczno-
ekonomicznej obywateli kurdyjskiego 
pochodzenia oraz ich udziału w życiu 
kraju, aby zagwarantować prawo do 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

kraju, aby zagwarantować prawo do 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en

Poprawka 248
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; uważa, że aby znaleźć 
rozwiązanie kwestii kurdyjskiej w Turcji 
konieczny jest prawdziwy i szczery dialog 
polityczny; potępia ostatnie wydarzenia, 
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wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

które miały miejsce w Paryżu i podczas 
których zostały zamordowane trzy 
aktywistki kurdyjskie oraz wyraża 
nadzieję, że wydarzenia te nie zakłócą 
toczącego się dialogu między rządem 
tureckim i przedstawicielami kurdyjskimi; 
zwraca się do wszystkich sił politycznych, 
by stworzyły odpowiednią platformę 
polityczną, prowadziły konstruktywną 
debatę na temat kwestii kurdyjskiej i 
ułatwiły faktyczne otwarcie w kwestii 
żądań dotyczących podstawowych praw w 
procesie konstytucyjnym, który będzie 
odzwierciedlał pluralizm w Turcjii i w 
którym zostaną uznane prawa wszystkich 
obywateli; zwraca się do wszystkich sił 
politycznych o to, by wspólnie działały na 
rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en
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Poprawka 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki 
terrorystyczne ze strony PKK; wzywa 
Turcję do ponownego podjęcia starań na 
rzecz znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 

18. wzywa Turcję do ponownego podjęcia 
starań na rzecz znalezienia politycznego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej; zwraca się 
do wszystkich sił politycznych, by 
stworzyły odpowiednią platformę 
polityczną, prowadziły konstruktywną 
debatę na temat kwestii kurdyjskiej i 
ułatwiły faktyczne otwarcie w kwestii 
żądań dotyczących podstawowych praw w 
procesie konstytucyjnym; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych o to, by 
wspólnie działały na rzecz osiągnięcia 
celu, jakim jest pogłębiony dialog 
polityczny i proces dalszej integracji 
politycznej, kulturowej i społeczno-
ekonomicznej obywateli kurdyjskiego 
pochodzenia oraz ich udziału w życiu 
kraju, aby zagwarantować prawo do 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; z zadowoleniem 
przyjmuje nowe przepisy stwarzające 
możliwość używania języka ojczystego 
podczas procesów sądowych; uważa w tym 
kontekście, że kwestią o zasadniczym 
znaczeniu jest prawo do nauki w języku 
ojczystym oraz prawo do używania języka 
kurdyjskiego w komunikacji z lokalną 
administracją; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
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na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK; 
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en

Poprawka 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki 
terrorystyczne ze strony PKK; wzywa 
Turcję do ponownego podjęcia starań na 
rzecz znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 

18. wzywa Turcję do ponownego podjęcia 
starań na rzecz znalezienia politycznego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej; zwraca się 
do wszystkich sił politycznych, by 
stworzyły odpowiednią platformę 
polityczną, prowadziły konstruktywną 
debatę na temat kwestii kurdyjskiej i 
ułatwiły faktyczne otwarcie w kwestii 
żądań dotyczących podstawowych praw w 
procesie konstytucyjnym; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych o to, by 
wspólnie działały na rzecz osiągnięcia 
celu, jakim jest pogłębiony dialog 
polityczny i proces dalszej integracji 
politycznej, kulturowej i społeczno-
ekonomicznej obywateli kurdyjskiego 
pochodzenia oraz ich udziału w życiu 
kraju, aby zagwarantować prawo do 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
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rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en

Poprawka 251
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje i w pełni popiera w tym 
względzie trwające rozmowy między 
tureckimi urzędnikami i Abdullahem 
Ocalanem, uwięzionym przywódcą PKK, i 
docenia ponadpartyjne poparcie 
społeczeństwa obywatelskiego dla tej 
inicjatywy; zwraca się do wszystkich sił 
politycznych, by stworzyły odpowiednią 
platformę polityczną, prowadziły 
konstruktywną debatę na temat kwestii 
kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne otwarcie w 
kwestii żądań dotyczących podstawowych 
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kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

praw w procesie konstytucyjnym; zwraca 
się do wszystkich sił politycznych o to, by 
wspólnie działały na rzecz osiągnięcia 
celu, jakim jest pogłębiony dialog 
polityczny i proces dalszej integracji 
politycznej, kulturowej i społeczno-
ekonomicznej obywateli kurdyjskiego 
pochodzenia oraz ich udziału w życiu 
kraju, aby zagwarantować prawo do 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK; 
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en

Poprawka 252
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia szczerych starań na 
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znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

rzecz znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; z zadowoleniem 
przyjmuje wejście w życie dnia 31 stycznia 
2013 r. prawa do obrony prawnej w 
tureckich sądach w języku innym niż 
turecki, przypomina, że rozwiązanie 
polityczne można zbudować jedynie w 
oparciu o rzeczywiście demokratyczną 
debatę nad kwestią kurdyjską, i wyraża 
zaniepokojenie dużą liczbą procesów 
wszczętych przeciwko pisarzom i 
dziennikarzom poruszającym tę tematykę, 
a także aresztowaniem kilku kurdyjskich 
polityków, burmistrzów i członków rad 
miejskich, członków związków 
zawodowych, prawników, demonstrantów 
oraz obrońców praw człowieka w związku 
z procesem KCK; podkreśla znaczenie 
promowania dyskusji na temat kwestii 
kurdyjskiej w demokratycznych 
instytucjach, zwłaszcza na forum 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji;

Or. en



AM\926945PL.doc 39/136 PE504.402v01-00

PL

Poprawka 253
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje wejście w życie 
prawa do obrony w tureckich sądach w 
języku innym niż turecki; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK; 
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zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en

Poprawka 254
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 

18. zauważa, że Turcja wykazywała się 
dalszą odpornością na ataki terrorystyczne 
ze strony PKK; wzywa Turcję do 
ponownego podjęcia starań na rzecz 
znalezienia politycznego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; zwraca się do 
wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, 
prowadziły konstruktywną debatę na temat 
kwestii kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne 
otwarcie w kwestii żądań dotyczących 
podstawowych praw w procesie 
konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich 
sił politycznych o to, by wspólnie działały 
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału 
w życiu kraju, aby zagwarantować prawo 
do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli o 
kurdyjskim pochodzeniu z tureckim 
społeczeństwem; przypomina, że 
rozwiązanie polityczne można zbudować 
jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią 
kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą 
liczbą procesów wszczętych przeciwko 
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pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę 
tematykę, a także aresztowaniem kilku 
kurdyjskich polityków, burmistrzów i 
członków rad miejskich, członków 
związków zawodowych, prawników, 
demonstrantów oraz obrońców praw 
człowieka w związku z procesem KCK;
wzywa odpowiednie władze francuskie i 
tureckie do przeprowadzenia 
szczegółowego dochodzenia w sprawie 
zabójstwa trzech kurdyjskich aktywistek, 
które miało miejsce w Paryżu dnia 9 
stycznia; podkreśla znaczenie promowania 
dyskusji na temat kwestii kurdyjskiej 
w demokratycznych instytucjach, 
zwłaszcza na forum Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego Turcji;

Or. en

Poprawka 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. po raz kolejny wyraża nadzieję, że 
wdrożona zostanie deklaracja tureckiego 
rządu o ponownym otwarciu szkoły dla 
greckiej mniejszości na wyspie Gökçeada 
(Imroz); deklaracja ta jest ważnym 
krokiem w kieunku zachowania 
dwukulturowego charakteru tureckich 
wysp Gökçeada (Imroz) i Bozcaada 
(Tenedos) zgodnie z rezolucją nr 1625 
(2008) Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy; zauważa jednak, że należy 
poczynić dalsze kroki, aby rozwiązać 
problemy, z którymi zmagają się 
członkowie greckiej mniejszości, 
zwłaszcza w odniesieniu do ich praw 
własności;

Or. en
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Poprawka 256
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Turcję do podejmowania 
dalszych starań na rzecz znalezienia
politycznego rozwiązania kwestii 
kurdyjskiej; zwraca się do wszystkich sił 
politycznych, by stworzyły odpowiednią 
platformę polityczną, prowadziły 
konstruktywną debatę na temat kwestii 
kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne otwarcie 
na żądania dotyczące podstawowych praw 
w procesie konstytucyjnym; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można 
zbudować jedynie w oparciu o 
rzeczywiście demokratyczną debatę nad 
kwestią kurdyjską podkreśla znaczenie 
promowania dyskusji na temat kwestii 
kurdyjskiej w demokratycznych 
instytucjach, zwłaszcza na forum 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji;

Or. en

Poprawka 257
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zdecydowanie potępia atak 
terrorystyczny na ambasadę Stanów 
Zjednoczonych, który miał miejsce w 
Ankarze w dniu 1 lutego 2013 r., i składa 
kondolencje rodzinie zmarłego obywatela 
tureckiego;  przypomina, że pomimo 
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konieczności podjęcia dalszych środków 
na rzecz zwalczania działań 
terrorystycznych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa państwa i jego 
mieszkańców, środki te nie powinny być 
realizowane kosztem praw człowieka i 
praw obywatelskich;

Or. en

Poprawka 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. stanowczo potępia zabójstwo trzech 
działaczek kurdyjskich, które miało 
miejsce dnia 9 stycznia 2013 r. w Paryżu,  
zwraca się do władz francuskich, aby 
dołożyły wszelkich starań w celu 
zapewnienia, że zarówno sprawcy tych 
zabójstw jak i osoby, które je zleciły, 
zostaną niezwłacznie postawione przed 
sądem i skazane;

Or. fr

Poprawka 259
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. zwraca się do wszystkich sił 
politycznych o to, by wspólnie działały na 
rzecz osiągnięcia celu, jakim jest 
pogłębiony dialog polityczny i proces 
dalszej integracji politycznej, kulturowej i 
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społeczno-ekonomicznej obywateli 
pochodzenia kurdyjskiego oraz ich 
udziału w życiu kraju, aby zagwarantować 
prawo do wolności wypowiedzi, zrzeszania 
się i zgromadzeń, oraz o to, by wspierały 
pokojową integrację obywateli 
pochodzenia kurdyjskiego ze 
społeczeństwem tureckim;

Or. en

Poprawka 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. z zadowoleniem przyjmuje 
bezpośredni dialog polityczny, jaki rząd 
turecki niedawno nawiązał z Abdullahem 
Ocalanem;  uważa, że pojawiły się 
możliwości negocjacji, które mogłyby 
doprowadzić do historycznego 
porozumienia rozwiązującego konflikt 
kurdyjski w sposób pokojowy i 
demokratyczny;  zachęca zatem strony 
konfliktu do jak najszybszego 
przekształcenia rozmów w zorganizowane 
negocjacje;  podkreśla znaczenie silnego i 
pozytywnego wsparcia tego procesu, 
którego powinny udzielić państwa 
członkowskie UE, a także konstruktywną 
rolę, jaką muszą odegrać partie 
polityczne, media i społeczeństwo 
obywatelskie w Turcji, aby proces 
pokojowy zakończył się powodzeniem;  
podkreśla również znaczenie procesu 
reform konstytucyjnych dla trwałego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej;

Or. en
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Poprawka 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa władze tureckie do 
przeprowadzenia pełnego dochodzenia w 
sprawie masakry, która miała miejsce w 
Uludere / Sirnak w dniu 28 grudnia 2011 
r., podczas której 34 niewinnych cywilów 
straciło życie z powodu masowych 
bombardowań ze strony wojska, a także do 
nadania impulsu toczącemu się 
dochodzeniu, tak aby odpowiedzialne za te
czyny osoby zostały postawione przed 
sądem;

Or. fr

Poprawka 262
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
zachęt mający na celu zwiększenie 
inwestycji i rozwoju gospodarczego w 
najsłabiej rozwiniętych regionach Turcji, w 
tym na południowym-wschodzie, oraz 
kontynuację projektu Anatolia 
Południowo-Wschodnia;

19. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
zachęt mający na celu zwiększenie 
inwestycji i rozwoju gospodarczego w 
najsłabiej rozwiniętych regionach Turcji, w 
tym na południowym-wschodzie, oraz 
kontynuację projektu Anatolia 
Południowo-Wschodnia; uważa, że takie 
inwestycje stanowić będą zachętę dla 
prywatnych inwestorów do rozwoju 
kapitału społecznego i przekształcenia 
słabo rozwiniętych regionów w możliwe 
ośrodki produkcji;  proponuje 
uzupełnienie pakietu zachęt inwestycjami 
w dziedzinie bezpieczeństwa, 
infrastruktury i alternatywnych rozwiązań 
w zakresie transportu w 
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wyselekcjonowanych regionach;

Or. en

Poprawka 263
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
zachęt mający na celu zwiększenie 
inwestycji i rozwoju gospodarczego w 
najsłabiej rozwiniętych regionach Turcji, w 
tym na południowym-wschodzie, oraz 
kontynuację projektu Anatolia 
Południowo-Wschodnia;

19. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
zachęt mający na celu zwiększenie 
inwestycji i rozwoju gospodarczego w 
najsłabiej rozwiniętych regionach Turcji, w 
tym na południowym-wschodzie, oraz 
kontynuację projektu Anatolia 
Południowo-Wschodnia; wskazuje jednak 
na wyrok Sądu Najwyższego wstrzymujący 
budowę zapory w Ilisu; wzywa rząd 
turecki do zaakceptowania tego wyroku 
i wstrzymania budowy zapory;

Or. de

Poprawka 264
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
zachęt mający na celu zwiększenie 
inwestycji i rozwoju gospodarczego w 
najsłabiej rozwiniętych regionach Turcji, w 
tym na południowym-wschodzie, oraz 
kontynuację projektu Anatolia 
Południowo-Wschodnia;

19. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
zachęt mający na celu zwiększenie 
inwestycji i rozwoju gospodarczego w 
najsłabiej rozwiniętych regionach Turcji, w 
tym na południowym-wschodzie, oraz 
kontynuację projektu Anatolia 
Południowo-Wschodnia; wzywa rząd 
turecki, aby nie unieważniał decyzji 
tureckiej Rady Państwa dotyczącej 
wstrzymania budowy zapory w Ilisu ze 
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względu na naruszenia wytycznych w 
zakresie środowiska i praw człowieka, do 
jakich mogłoby dojść w przypadku 
kontynuacji projektu;

Or. en

Poprawka 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje wyrok 
Najwyższego Sądu Administracyjnego 
(Danistay) w sprawie unieważnienia 
pozwolenia na budowę zapory w Ilisu, 
wydany na podstawie ocen oddziaływania 
na środowisko oraz w oparciu o 
obowiązujące prawo; wzywa turecki rząd 
do ochrony tego archeologicznego i 
środowiskowego dziedzictwa poprzez 
priorytetowe traktowanie mniejszych i 
zrównoważonych pod względem 
środowiskowym i społecznym 
przedsięwzięć; zwraca się również do 
instytucji UE i państw członkowskich UE, 
aby w tym zakresie w pełni wykorzystały 
wszystkie instrumenty UE służące do 
negocjacji nad rozdziałem „Środowisko” 
(27) oraz instrumenty polityki 
rozszerzenia dla krajów kandydujących;

Or. en

Poprawka 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa Turcję i Komisję, aby w 
trakcie negocjacji nad rozdziałem 
„Środowisko” (27), otwartym w grudniu 
2009 r., uwzględniły rozporządzenie (WE) 
nr 1007/2009 w sprawie handlu 
produktami z fok oraz zabroniły 
wprowadzania do obrotu produktów 
pochodzących z fok;  wzywa rząd turecki 
do dostosowania swojej polityki do 
rozporządzenia UE zakazującego handlu 
wszystkimi produktami pochodzącymi z 
komercyjnych polowań na foki, tak aby w 
zdecydowany sposób przyczynić się do 
zakończenia największych na świecie 
komercyjnych polowań na tego morskiego 
ssaka;

Or. en

Poprawka 267
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina o potrzebie zwiększenia 
spójności pomiędzy poszczególnymi 
regionami Turcji oraz między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, aby stworzyć nowe 
szanse wszystkim obywatelom i promować 
integrację gospodarczą i społeczną;
podkreśla szczególną rolę edukacji 
i konieczność zwalczania utrzymujących 
się między regionami dużych różnic 
w zakresie jakości kształcenia 
i wskaźników liczby uczniów; apeluje o 
podjęcie kroków mogących doprowadzić 
do otwarcia rozdziału 22 dotyczącego 
polityki regionalnej;

20. przypomina o potrzebie zwiększenia 
spójności pomiędzy poszczególnymi 
regionami Turcji oraz między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, aby stworzyć nowe 
szanse wszystkim obywatelom i promować 
integrację gospodarczą i społeczną;
podkreśla szczególną rolę edukacji 
i konieczność zwalczania utrzymujących 
się między regionami dużych różnic 
w zakresie jakości kształcenia 
i wskaźników liczby uczniów; apeluje o 
podjęcie kroków mających na celu 
otwarcie rozdziału 22 dotyczącego polityki 
regionalnej oraz wyraża nadzieję, że 
zbliżająca się wizyta prezydenta 
Hollande'a w Turcji będzie okazją do 
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poczynienia postępów w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina o potrzebie zwiększenia 
spójności pomiędzy poszczególnymi 
regionami Turcji oraz między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, aby stworzyć nowe 
szanse wszystkim obywatelom i promować 
integrację gospodarczą i społeczną;
podkreśla szczególną rolę edukacji 
i konieczność zwalczania utrzymujących 
się między regionami dużych różnic 
w zakresie jakości kształcenia 
i wskaźników liczby uczniów; apeluje o 
podjęcie kroków mogących doprowadzić 
do otwarcia rozdziału 22 dotyczącego 
polityki regionalnej;

20. przypomina o potrzebie zwiększenia 
spójności pomiędzy poszczególnymi 
regionami Turcji oraz między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, aby stworzyć nowe 
szanse wszystkim obywatelom i promować 
integrację gospodarczą i społeczną; 
podkreśla szczególną rolę edukacji 
i konieczność zwalczania utrzymujących 
się między regionami dużych różnic 
w zakresie jakości kształcenia 
i wskaźników liczby uczniów; apeluje o 
podjęcie kroków mających na celu 
otwarcie rozdziału 22 dotyczącego polityki 
regionalnej oraz wyraża nadzieję, że 
zbliżająca się wizyta prezydenta 
Hollande'a w Turcji będzie okazją do 
poczynienia postępów w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina o potrzebie zwiększenia 
spójności pomiędzy poszczególnymi 
regionami Turcji oraz między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, aby stworzyć nowe 

20. przypomina o potrzebie zwiększenia 
spójności pomiędzy poszczególnymi 
regionami Turcji oraz między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, aby stworzyć nowe 



PE504.402v01-00 50/136 AM\926945PL.doc

PL

szanse wszystkim obywatelom i promować 
integrację gospodarczą i społeczną;
podkreśla szczególną rolę edukacji 
i konieczność zwalczania utrzymujących 
się między regionami dużych różnic 
w zakresie jakości kształcenia 
i wskaźników liczby uczniów; apeluje o 
podjęcie kroków mogących doprowadzić 
do otwarcia rozdziału 22 dotyczącego 
polityki regionalnej;

szanse wszystkim obywatelom i promować 
integrację gospodarczą i społeczną;
podkreśla szczególną rolę edukacji 
i konieczność zwalczania utrzymujących 
się między regionami dużych różnic 
w zakresie jakości kształcenia 
i wskaźników liczby uczniów; apeluje o 
podjęcie kroków mogących doprowadzić 
do otwarcia rozdziału 22 dotyczącego 
polityki regionalnej; wzywa Komisję do 
przedstawienia oceny skutków 
przystąpienia Turcji do UE w dziedzinie 
polityki strukturalnej;

Or. en

Poprawka 270
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji;
podkreśla, że należy wyeliminować pracę 
dzieci, zwłaszcza sezonową pracę w 
rolnictwie, poprzez sporządzenie spisu luk 
w systemie prawnym i dokonanie zmian, 
ustanowienie niezbędnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania, 
podejmowanie działań obejmujących 
właścicieli gruntów zatrudniających 
pracowników sezonowych, rodziców, 
sektor prywatny nabywający produkt, jak 
również poprzez nadanie priorytetowego 
znaczenia rozwiązaniu problemu 
bezrobocia w regionach, z których 
pochodzą pracownicy sezonowi; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
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urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich; 
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

Or. en

Poprawka 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokimi wskaźnikami ubóstwa i pracy 
dzieci wśród dzieci, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich; podkreśla 
konieczność opracowania kompleksowej 
strategii na rzecz walki z ubóstwem i pracą 
dzieci oraz propagowania dostępu do 
edukacji zarówno dla chłopców, jak i dla 
dziewczynek; z zadowoleniem przyjmuje 
stworzenie urzędu rzecznika praw dziecka i 
przyjęcie po raz pierwszy w Turcji strategii 
w zakresie praw dziecka; jest 
zaniepokojony faktem, że zmniejszyła się 
liczba działających sądów dla nieletnich i 
wzywa Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

Or. en
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Poprawka 272
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
wzywa do znacznej poprawy warunków 
panujących w ośrodkach zatrzymań dla 
nieletnich; przypomina o znaczeniu 
niezależnego monitorowania i 
niezależnych mechanizmów służących 
ochronie praw i zapobieganiu nadużyciom;

Or. en

Poprawka 273
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
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propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
wzywa do znacznej poprawy warunków 
panujących w ośrodkach zatrzymań dla 
nieletnich; przypomina o znaczeniu 
niezależnego monitorowania i 
niezależnych mechanizmów służących 
ochronie praw i zapobieganiu nadużyciom;

Or. en

Poprawka 274
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
wzywa do znacznej poprawy warunków 
panujących w ośrodkach zatrzymań dla 
nieletnich; przypomina o znaczeniu 
niezależnego monitorowania i 
niezależnych mechanizmów służących 
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ochronie praw i zapobieganiu nadużyciom;

Or. en

Poprawka 275
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii na rzecz walki z 
ubóstwem i pracą dzieci oraz 
propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

21. jest zaniepokojony nadmiernie 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród 
dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
podkreśla konieczność opracowania 
kompleksowej strategii oraz znaczącego 
zwiększenia potencjału administracyjnego
na rzecz walki z ubóstwem i pracą dzieci 
oraz propagowania dostępu do edukacji; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie 
po raz pierwszy w Turcji strategii w 
zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony 
faktem, że zmniejszyła się liczba 
działających sądów dla nieletnich i wzywa 
Turcję, by zapewniła rozwiązania 
alternatywne dla zatrzymania nieletnich;
przypomina o znaczeniu niezależnego 
monitorowania i niezależnych 
mechanizmów służących ochronie praw i 
zapobieganiu nadużyciom;

Or. en

Poprawka 276
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje deklarację 
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tureckiego rządu o ponownym otwarciu 
szkoły dla greckiej mniejszości na wyspie 
Gökçeada (Imroz) i oczekuje szybkiej 
realizacji jej założeń; deklaracja ta jest 
ważnym krokiem w kierunku zachowania 
dwukulturowego charakteru tureckich 
wysp Gökçeada (Imroz) i Bozcaada 
(Tenedos) zgodnie z rezolucją nr 1625 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy z 2008 r.; zauważa jednak, że 
należy podjąć dalsze kroki, aby rozwiązać 
problemy, z którymi zmagają się 
członkowie greckiej mniejszości, 
zwłaszcza w odniesieniu do ich praw 
własności;

Or. en

Poprawka 277
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
ogólnego otoczenia biznesowego w Turcji, 
zwłaszcza w związku z wejściem w życie 
nowego tureckiego kodeksu handlowego i 
konsekwentnym wspieraniem małych i 
średnich przedsiębiorstw ze strony 
Organizacji Rozwoju MŚP (KOSGEB);  
wzywa do większej współpracy między 
przedsiębiorstwami tureckimi i unijnymi;

Or. en

Poprawka 278
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina Turcji, że dziesiątki 
tysięcy obywateli i mieszkańców UE, 
którzy padli ofiarą oszustwa popełnionego 
przez tak zwane „zielone fundusze” 
(Green-Funds) nadal oczekuje 
zadośćuczynienia i wzywa władze do 
podjęcia wszelkich niezbędnych środków 
w celu przyspieszenia tego procesu;

Or. en

Poprawka 279
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
atakami na tureckich obywateli 
pochodzenia ormiańskiego i ich 
zabójstwami, jak te, które miały miejsce w 
Samatya; wzywa władze tureckie do 
podejmowania dalszych wysiłków na rzecz 
rozwiązaania problemu bezpieczeństwa 
mniejszości niemuzułmańskich w Turcji;  
oczekuje ,że zostanie przeprowadzony 
należyty proces sądowy w związku z 
odwołaniem wniesionym przez 
prokuratora o uchylenie decyzji sądu 
wydanej w styczniu 2012 r. w sprawie 
morderstwa Hranta Dinka, częściowo 
opartej na argumencie, że morderstwo 
zostało popełnione przez organizację;

Or. en

Poprawka 280
Adrian Severin
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Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla konieczność podjęcia 
kwestii praw dziecka w nowej konstytucji 
oraz włączenia przepisów zapewniających 
poszanowanie praw dzieci do ochrony, 
lepszych warunków życia i zapobiegania 
dyskryminacji;  podkreśla, że Turcja musi 
jeszcze w większym stopniu przestrzegać 
postanowień Deklaracji Praw Dziecka 
ONZ; 

Or. en

Poprawka 281
Graham Watson

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Budowanie dobrych stosunków 
sąsiedzkich

Współpraca regionalna

Or. en

Poprawka 282
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 

skreślony
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szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

Or. en

Poprawka 283
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. ostro krytykuje decyzję Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja naruszyła w ten sposób 
podstawy instytucjonalnych ram 
negocjacyjnych, które opierają się na 
zasadach poważnej współpracy 
i wzajemnej solidarności między 
wszystkimi państwami członkowskimi;
głęboko ubolewa, że Turcja nie 
wykorzystała szansy na rozpoczęcie 
procesu nawiązywania ściślejszych 
kontaktów i normalizacji stosunków 
z Cyprem;

Or. de

Poprawka 284
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
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nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem; 
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami;
ponadto głęboko ubolewa, że UE nie 
podjęła żadnych działań w odpowiedzi na 
ten fakt; zauważa, że w ten sposób Turcja 
pokazała, że nie pragnie przystąpić do UE 
oraz że nie będzie w stanie kiedykolwiek 
tego uczynić; uważa, że negocjacje z 
Turcją w sprawie przystąpienia powinny 
zostać natychmiast przerwane;

Or. nl

Poprawka 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. ubolewa, że nie osiągnięto 
kompleksowego rozwiązania problemu 
cypryjskiego przed objęciem 
przewodnictwa UE przez Cypr, które 
umożliwiłyby nowemu państwu 
partnerskiemu objęcie przewodnictwa UE;
przypomina, że Turcja wyraziła gotowość 
do nawiązania stosunków z nowym 
państwem partnerskim, które zostałoby 
utworzone w wyniku kompleksowego 
porozumienia na Cyprze za 
pośrednictwem ONZ; podkreśla, że 
działania na rzecz normalizacji stosunków 
muszą być podejmowane jednocześnie 
przez wszystkie zainteresowane strony i że 
każdy krok podejmowany w tym celu 
przyczynia się do dobrostanu wszystkich
stron;

Or. en
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Poprawka 286
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. ubolewa nad dalszym opóźnieniem 
ustanowienia procesu nawiązania i 
normalizacji stosunków między Turcją i 
Cyprem podczas cypryjskiej prezydencji 
Rady UE; zauważa, że konieczne są 
dodatkowe wysiłki, aby położyć kres 
izolacji społeczności Turków cypryjskich;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

Or. en

Poprawka 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. jest zdania, że Turcja nie wykorzystała 
ważnej szansy, by rozpocząć proces 
odnowy i normalizacji stosunków 
z Cyprem przy okazji sprawowanej przez 
niego prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej; przypomina, że UE opiera 
się na zasadach szczerej współpracy i 
solidarności wszystkich państw 
członkowskich oraz poszanowania ram 
instytucjonalnych; podkreśla, że postępy 
w kierunku normalizacji stosunków 
Turcji z Republiką Cypryjską są pilnie 
potrzebne, aby dać nowy impuls 
negocjacjom akcesyjnym między UE 
i Turcją;
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Or. en

Poprawka 288
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. stanowczo potępia decyzję Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że jeśli stosunki z Cyprem nie 
ulegną normalizacji, proces przystąpienia 
będzie musiał zostać zawieszony;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

Or. it

Poprawka 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji 
o nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE 
i w kontaktach z jej przedstawicielami; jest 
też zdania, że Turcja nie wykorzystała 
ważnej szansy, by rozpocząć proces 
odnowy i normalizacji stosunków 
z Cyprem; przypomina, że UE opiera się 
na zasadach szczerej współpracy i 
solidarności wszystkich państw 
członkowskich oraz poszanowania ram 
instytucjonalnych; przypomina, że uznanie 
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wszystkich państw członkowskich UE jest 
niezbędnym elementem procesu 
przystąpienia; w związku z tym Turcja 
powinna niezwłocznie rozpocząć 
normalizację stosunków ze wszystkimi 
państwami członkowskimi UE, 
obejmującą również zniesienie weta 
w sprawie przynależności państw 
członkowskich UE do niektórych 
organizacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 290
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji 
o nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE 
i w kontaktach z jej przedstawicielami; jest 
też zdania, że Turcja nie wykorzystała 
ważnej szansy, by rozpocząć proces 
odnowy i normalizacji stosunków 
z Cyprem; przypomina, że UE opiera się 
na zasadach szczerej współpracy i 
solidarności wszystkich państw 
członkowskich oraz poszanowania ram 
instytucjonalnych; wzywa turecki rząd do 
pełnego przestrzegania zobowiązań 
prawnych wynikających ze 
wspólnotowego dorobku prawnego, 
a zwłaszcza z deklaracji wydanej przez 
Wspólnotę Europejską i jej państwa 
członkowskie w dniu 21 września 2005 r.;

Or. en

Poprawka 291
Kristian Vigenin



AM\926945PL.doc 63/136 PE504.402v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji 
o nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE 
i w kontaktach z jej przedstawicielami; jest 
też zdania, że Turcja nie wykorzystała 
ważnej szansy, by rozpocząć proces 
odnowy i normalizacji stosunków 
z Cyprem; przypomina Turcji, że UE 
opiera się na zasadach szczerej współpracy 
i solidarności wszystkich państw 
członkowskich oraz poszanowania ram 
instytucjonalnych oraz że każde państwo 
pragnące przystąpić do Unii powinno 
podzielać wartości i zasady, na których się 
ona opiera;

Or. en

Poprawka 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o 
nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE i w 
kontaktach z jej przedstawicielami; jest też 
zdania, że Turcja nie wykorzystała ważnej 
szansy, by rozpocząć proces odnowy i 
normalizacji stosunków z Cyprem;
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz 
poszanowania ram instytucjonalnych;

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji 
o nieuczestniczeniu w posiedzeniach 
cypryjskiej prezydencji Rady UE 
i w kontaktach z jej przedstawicielami;
zwraca się do wszystkich 
zainteresowanych stron i Turcji 
o wykorzystanie ważnej szansy, by 
rozpocząć proces odnowy i normalizacji 
stosunków z Cyprem; przypomina, że UE 
opiera się na zasadach szczerej współpracy 
i solidarności wszystkich państw 
członkowskich oraz poszanowania ram 
instytucjonalnych;
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Poprawka 293
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. ubolewa nad zmarnowaną okazją, 
jaką była cypryjska prezydencja w Radzie 
UE, kiedy można było nadać nowy bieg 
procesowi nawiązywania i normalizacji 
stosunków z Cyprem; przyznaje, że 
sytuację pogarszała jeszcze decyzja Turcji 
o powstrzymaniu się od kontaktów 
i nieuczestniczeniu w spotkaniach;  
przypomina, że UE opiera się na zasadach 
szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich, 
rozstrzygania sporów między sąsiadami, 
poszanowania praw i interesów 
mniejszości i ram instytucjonalnych;

Or. en

Poprawka 294
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina tureckie stanowisko 
wobec cypryjskiej prezydencji w Radzie, 
które spowodowało anulowanie 70. 
posiedzenia wspólnej komisji 
parlamentarnej i ubolewa, że to 
stanowisko miało negatywny wpływ na 
międzyparlamentarny dialog polityczny; 
ubolewa, że nie nałożono na Turcję 
żadnych sankcji za takie postępowanie;
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Poprawka 295
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że uznanie wszystkich 
państw członkowskich jest niezbędnym 
elementem procesu przystąpienia; zwraca 
się do Turcji o niezwłoczne rozpoczęcie 
normalizacji stosunków ze wszystkimi 
państwami członkowskimi UE, m.in. 
poprzez zniesienie weta w sprawie 
przynależności niektórych państw 
członkowskich UE do organizacji 
międzynarodowych; wyraża ubolewanie, 
że w dniu 15 stycznia Turcja jako jedyna 
spośród 185 krajów odmówiła Cyprowi 
możliwości przystąpienia do Rady 
Międzynarodowej Agencji Energii 
Odnawialnej;

Or. el

Poprawka 296
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że Turcja ma obowiązek 
respektowania cypryjskiej wyłącznej strefy 
ekonomicznej ustanowionej przez 
Konwencję Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza, której UE jest 
sygnatariuszką; przyjmuje do wiadomości 
fakt, że Turcja nie jest sygnatariuszką 
wspomnianej konwencji i w związku z tym 
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nie czuje się zobowiązana do 
przestrzegania wynikających z niej 
obowiązków; wzywa Turcję do uznania, że 
wspomniana konwencja jest obecnie 
częścią wspólnotowego dorobku 
prawnego, który będzie musiała w całości 
wdrożyć po przystąpieniu;

Or. en

Poprawka 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. nalega, aby turecki rząd przestał 
regularnie naruszać grecką przestrzeń 
powietrzną oraz przerwał przeloty 
tureckich samolotów wojskowych nad 
greckimi wyspami; wzywa Turcję do 
uchylenia zezwoleń wydanych Turkish 
Petroleum Corporation (TPAO) na 
badania geologiczne i eksploatację złóż 
węglowodorów na obszarach 
znajdujących w obrębie greckiego szelfu 
kontynentalnego;

Or. en

Poprawka 298
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Ankarę i Nikozję do 
rozpoczęcia bezpośredniego dialogu na 
najwyższym szczeblu politycznym w 
sprawie wszelkich nierozstrzygniętych 
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kwestii, uwzględniając sukces dialogu 
Belgrad-Prisztina, w którym pośredniczyła 
wiceprzewodnicząca/wysoka 
przedstawiciel Catherine Ashton i który 
utorował drogę do dalszej integracji Serbii 
i Kosowa z UE; uważa, że bezpośredni 
kontakt między przywódcami politycznymi 
stworzyłby korzystny klimat polityczny 
ułatwiający kompleksowe rozwiązanie 
wszystkich nierozstrzygniętych problemów 
istniejących między Turcją i Cyprem; 
ponadto jest zdania, że dialog na wysokim 
szczeblu z przedstawicielami tureckich 
Kurdów także stworzyłby warunki dla 
szeroko zakrojonego i trwałego 
rozwiązania problemu kurdyjskiego 
i prawdziwego pojednania między 
wszystkimi obywatelami tureckimi  
niezależnie od pochodzenia etnicznego 
i narodowego;

Or. en

Poprawka 299
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 

23. zauważa, że turecka okupacja 
północnej części Cypru, a tym samym 
części terytorium UE, jest nielegalna i 
powinna zostać natychmiast zakończona;
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Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

Or. nl

Poprawka 300
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim
bezpośredni handel w legalny sposób,

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe rozwiązanie 
z uwzględnieniem uzgodnionej przez ONZ 
dwustrefowości, dwóch wspólnot 
i równości politycznej dla obu 
społeczności; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji 
w celu rozwiązania konfliktu i podkreśla 
wagę wyznaczenia ram czasowych, aby 
proces negocjacji prowadzonych pod 
auspicjami sekretarza generalnego ONZ 
nabrał ponownie rozpędu na szczeblu 
przywódców; przypomina, że Turcja często 
wyrażała gotowość do wycofania swych sił 
po osiągnięciu kompleksowego 
porozumienia na Cyprze, co znalazło 
także wyraz w planie Annana z 2004 r.;
wzywa Republikę Cypryjską do
umożliwienia przyjęcia rozporządzenia 
o bezpośrednim handlu, które 
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który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

umożliwiłoby Turkom cypryjskim
bezpośrednią wymianę handlową z UE po 
preferencyjnych stawkach, co z kolei 
zbliży turecką ludność Cypru do Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 301
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla konieczność 
wyznaczenia końcowej daty zakończenia 
negocjacji dotyczących porozumienia
w sprawie sposobu prowadzenia 
merytorycznych negocjacji w celu 
rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; stwierdza, że 
utrzymanie status quo nie jest już realne;

Or. en
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Poprawka 302
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);

Or. de

Poprawka 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 23. po raz kolejny wyraża swoje 
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zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe rozwiązanie 
z uwzględnieniem uzgodnionej przez ONZ 
dwustrefowości, dwóch wspólnot 
i równości politycznej dla obu 
społeczności; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji 
w celu rozwiązania konfliktu i podkreśla 
wagę wyznaczenia ram czasowych, aby 
proces negocjacji prowadzonych pod 
auspicjami sekretarza generalnego ONZ 
nabrał ponownie rozpędu na szczeblu 
przywódców; przypomina, że Turcja często 
wyrażała gotowość do wycofania swych sił 
po osiągnięciu kompleksowego 
porozumienia na Cyprze, co znalazło 
także wyraz w planie Annana z 2004 r.;
wzywa Republikę Cypryjską do
umożliwienia przyjęcia rozporządzenia 
o bezpośrednim handlu, które 
umożliwiłoby Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel z UE w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

Or. en

Poprawka 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe,
sprawiedliwe, kompleksowe i korzystne dla 
obu społeczności rozwiązanie opierające 
się na odpowiednich rezolucjach Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, prawie 
międzynarodowym, wartościach, które 
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celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

leżą u podstaw UE i jej dorobku; wzywa 
także Turcję do intensywnych prac i 
okazania dobrej woli w tym zakresie i
podkreśla, że proces negocjacji 
prowadzonych pod auspicjami sekretarza 
generalnego ONZ musi nabrać ponownie 
rozpędu; apeluje do Turcji, by natychmiast
rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
przypomina o propozycji prezydenta 
Republiki Cypryjskiej dotyczącej otwarcia
równocześnie portu w Famaguście pod
auspicjami UE (nadzór służb celnych), 
aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą skutecznemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić obu 
społecznościom handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

Or. en

Poprawka 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe,
kompleksowe i sprawiedliwe dla obu 
społeczności rozwiązanie zgodne 
z odpowiednimi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ i wartościami 
i zasadami, na których opiera się UE oraz 
wzywa Turcję do wspierania tych 
wysiłków w sposób konkretny; podkreśla, 
że obie społeczności powinny w trybie 
pilnym osiągnąć porozumienie w sprawie 
sposobu prowadzenia merytorycznych 
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Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

negocjacji w celu rozwiązania konfliktu, 
aby proces negocjacji prowadzonych pod 
auspicjami sekretarza generalnego ONZ 
nabrał ponownie rozpędu; apeluje do 
Turcji, by natychmiast wycofała swoje siły
z Cypru i umożliwiła powrót do 
Famagusty jej prawowitym mieszkańcom
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984); równocześnie wyraża 
ubolewanie w związku z odrzuceniem 
przez Turcję wniosku złożonego przez rząd 
Republiki Cypryjskiej w 2010 r. o m.in. 
otwarcie portu w Famaguście pod
auspicjami Unii Europejskiej, co 
umożliwiłoby transakcje handlowe 
pomiędzy UE a Turkami cypryjskimi za 
pośrednictwem portu w Famaguście;

Or. en

Poprawka 306
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i
sprawiedliwe dla obu społeczności
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe,
sprawiedliwe i demokratyczne rozwiązanie 
zgodne z wartościami i zasadami, na 
których opiera się UE, gdyż rozwiązanie to 
nie może negatywnie wpłynąć na prawa 
człowieka przysługujące obywatelom 
Cypru ani na interesy europejskie, co 
stworzyłoby negatywny i niebezpieczny 
precedens polityczny dla modelu spójności 
w UE; podkreśla, że obie społeczności 
powinny w trybie pilnym osiągnąć 
porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji 
w celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji nabrał ponownie rozpędu; jest 
zdania, że taki process powinien pozostać
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nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia
i umożliwić Turkom cypryjskim
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

pod auspicjami sekretarza generalnego 
ONZ i pod pozytywnym i stymulującym 
wpływem UE, tak aby demokratyczne 
wartości i zasady były w pełni 
respektowane i chronione; apeluje do 
Turcji, by rozpoczęła wycofywanie swoich 
sił z Cypru i przekazała Famagustę jej 
prawowitym mieszkańcom i ONZ zgodnie 
z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 550 (1984), ułatwiając w ten sposób 
starania prowadzące do kompleksowego 
rozwiązania problemu; równocześnie 
wzywa Republikę Cypryjską do otwarcia 
portu w Famaguście pod nadzorem służb 
celnych UE i umożliwienia Turkom 
cypryjskim bezpośredniego handlu
w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich zgodnie 
z i w poszanowaniu prawa 
międzynarodowego, wspólnotowego 
dorobku prawnego i suwerennych praw 
Republiki Cypryjskiej jako państwa 
członkowskiego UE, jak stanowi Protokół 
nr 10 i traktaty;

Or. en

Poprawka 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe 
i sprawiedliwe rozwiązanie zgodne 
z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 
oraz wartościami i zasadami, na których 
opiera się UE; wzywa Turcję do podjęcia
merytorycznych negocjacji w celu 
rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
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ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by
natychmiast rozpoczęła wycofywanie 
swoich sił z Cypru i przekazała ONZ 
kontrolę nad Famagustą zgodnie z 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu 
w Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą skutecznemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny 
sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;

Or. en

Poprawka 308
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji, 
wyznaczając realne ramy czasowe, w celu 
rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje o nowy plan 
zjednoczenia uwzględniający 
współistnienie dwóch wspólnot, 
dwustrefowość i współpracę polityczną;
apeluje do Turcji, by rozpoczęła 
wycofywanie swoich sił z Cypru 
i przekazała ONZ administrowanie 
Warosią zgodnie z rezolucją Rady 
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skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do umożliwienia przyjęcia rozporządzenia 
o bezpośrednim handlu, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

Or. en

Poprawka 309
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe rozwiązanie 
z uwzględnieniem uzgodnionej przez ONZ 
dwustrefowości, dwóch wspólnot 
i równości politycznej dla obu 
społeczności; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji 
w celu rozwiązania konfliktu i podkreśla 
wagę wyznaczenia ram czasowych, aby 
proces negocjacji prowadzonych pod 
auspicjami sekretarza generalnego ONZ 
nabrał ponownie rozpędu na szczeblu 
przywódców; przypomina, że Turcja 
wyraziła gotowość do wycofania swych sił 
po osiągnięciu kompleksowego 
porozumienia na Cyprze, co znalazło 
także wyraz w planie Annana z 2004 r.;
apeluje do Turcji, by rozpoczęła 
wycofywanie swoich sił z Cypru i 
przekazała ONZ kontrolę nad Famagustą 
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który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

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

Or. en

Poprawka 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
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który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; jest przekonany, że 
przyjęcie rozporządzenia o bezpośrednim 
handlu i zastosowanie protokołu 
dodatkowego do umowy o stowarzyszeniu 
WE–Turcja (protokół z Ankary) wywrze 
pozytywny wpływ gospodarczy na obie 
społeczności zamieszkujące Cypr;

Or. en

Poprawka 311
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; ubolewa nad faktem, że 
turecka społeczność Cypru Północnego 
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wciąż nie otrzymała dwóch mandatów 
w Parlamencie Europejskim oraz że język 
turecki nadal nie jest językiem urzędowym 
instytucji europejskich, mimo że jest 
językiem urzędowym w Republice 
Cypryjskiej;

Or. en

Poprawka 312
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich; uważa, że ciągła 
migracja tureckich obywateli 
pochodzących z Anatolii stanowi 
przeszkodę w pokojowym współistnieniu 
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obu społeczności żyjących na wyspie;

Or. it

Poprawka 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich i zgodny z prawem 
międzynarodowym i unijnym;

Or. en

Poprawka 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

23. po raz kolejny wyraża swoje poparcie 
dla ponownego zjednoczenia Cypru w 
oparciu o trwałe i sprawiedliwe dla obu 
społeczności rozwiązanie; podkreśla, że 
obie społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

Or. nl

Poprawka 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 

23. po raz kolejny wyraża swoje poparcie 
dla ponownego zjednoczenia Cypru w 
oparciu o trwałe i sprawiedliwe dla obu 
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sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

społeczności rozwiązanie; podkreśla, że 
obie społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad 
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984); 
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

Or. nl

Poprawka 316
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 

23. po raz kolejny wyraża swoje 
zdecydowane poparcie dla ponownego 
zjednoczenia Cypru w oparciu o trwałe i 
sprawiedliwe dla obu społeczności 
rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym 
osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w 
celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami 
sekretarza generalnego ONZ nabrał 
ponownie rozpędu; apeluje do Turcji, by 
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rozpoczęła wycofywanie swoich sił z 
Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad
Famagustą zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984);
równocześnie wzywa Republikę Cypryjską 
do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać 
pozytywną atmosferę sprzyjającą 
skutecznemu zakończeniu trwających 
negocjacji w sprawie zjednoczenia 
i umożliwić Turkom cypryjskim 
bezpośredni handel w legalny sposób, 
który będzie możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich;

rozpoczęła wycofywanie swoich sił 
z Cypru i przekazała ONZ kontrolę nad
zamkniętą dzielnicą Famagusty zgodnie 
z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 550 (1984); równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu 
w Famaguście pod nadzorem służb celnych 
UE, aby wspierać pozytywną atmosferę 
sprzyjającą skutecznemu zakończeniu 
trwających negocjacji w sprawie 
zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny 
sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;

Or. en

Poprawka 317
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję Spraw 
Konstytucyjnych, aby zaproponowała 
Radzie Europejskiej przegląd podziału 
mandatów przysługujących Cyprowi 
w celu uaktualnienia decyzji Rady z dnia 
10 czerwca 2004 r., w której mowa była 
tylko o kadencji parlamentarnej 2004-
2009; apeluje, aby mandaty przyznane 
Republice Cypryjskiej proporcjonalnie 
reprezentowały ludność wszystkich części 
wyspy, nad którymi rząd Republiki 
Cypryjski – zgodnie ze swymi 
zapewnieniami – sprawuje kontrolę, albo 
za pośrednictwem posła do Parlamentu 
Europejskiego albo przedstawiciela ze 
statusem obserwatora, jak ma to miejsce 
w przypadku Rady Europy;

Or. en
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Poprawka 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przywiązuje dużą wagę do uznania 
ludobójstwa Ormian przez rząd turecki;

Or. nl

Poprawka 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca się do przewodniczącego 
o zaproszenie dwóch obserwatorów 
reprezentujących społeczność Turków 
cypryjskich do Parlamentu, zgodnie 
z decyzją Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy podjętą w tej sprawie;

Or. en

Poprawka 320
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Turcję do wypełnienia 
postanowień rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984) i do 
zwrotu zamkniętej dzielnicy Warosia jej 
mieszkańcom, i równocześnie wzywa 
Republikę Cypryjską do otwarcia portu 
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w Famaguście pod nadzorem służb 
celnych UE, aby wspierać pozytywną 
atmosferę sprzyjającą skutecznemu 
zakończeniu trwających negocjacji 
w sprawie zjednoczenia i umożliwić 
Turkom cypryjskim bezpośredni handel 
w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;

Or. en

Poprawka 321
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ubolewa nad polityczną postawą 
Turcji podczas cypryjskiej prezydencji w 
Radzie, która widoczna była także w 
podjętej przez turecki rząd decyzji o 
anulowaniu 70. posiedzenia wspólnej 
komisji parlamentarnej i głęboko ubolewa 
nad faktem, że strona turecka 
zmarnowała okazję do podjęcia 
konstruktywnego międzyparlamentarnego 
dialogu politycznego, który przyniósłby 
pozytywne skutki podczas negocjacji 
w sprawie przystąpienia Turcji z myślą 
o wyjściu z obecnego impasu;

Or. en

Poprawka 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca Turcję do zwiększenia 24. zachęca Turcję i wszystkie pozostałe 
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poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

strony do dalszego intensywnego 
wspierania Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze, który jest jednym 
z najbardziej drażliwych i najważniejszych 
projektów na wyspie, gdyż jego 
działalność w takim samym stopniu 
dotyczy egzystencji tysięcy osób z obu 
części wyspy;

Or. en

Poprawka 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. wzywa Turcję do zwiększenia poparcia 
dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na 
Cyprze przez umożliwienie dostępu do 
stref zmilitaryzowanych, zgodnie z 
wyrokami Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i decyzjami Rady Europy;

Or. en

Poprawka 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. wzywa Turcję do zwiększenia poparcia 
dla Komitetu ds. Osób Zaginionych (CMP)
na Cyprze; liczy na współpracę z Turcją 
jeśli chodzi także o umożliwienie dostępu 
do stref zmilitaryzowanych w celu 
ułatwienia prac CMP;

Or. en
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Poprawka 325
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca Turcję i wszystkie pozostałe 
strony do zwiększenia poparcia dla 
Komitetu ds. Osób Zaginionych (CMP) na 
Cyprze; apeluje o szczególne traktowanie 
prac CMP wykonywanych w strefach 
zmilitaryzowanych; 

Or. en

Poprawka 326
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. wzywa Turcję do zwiększenia poparcia 
dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na 
Cyprze oraz do przyznania komitetowi 
dostępu do okupowanych terenów 
i archiwów turecko-cypryjskich;

Or. de

Poprawka 327
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca Turcję do zwiększenia 24. zachęca Turcję do zwiększenia 
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poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze, zwłaszcza przez 
ułatwienie mu dostępu do stref 
zmilitaryzowanych i archiwów; ponadto 
zachęca do podjęcia wszelkich innych 
właściwych działań dotyczących kwestii 
humanitarnych w odniesieniu do 
zaginionych osób, zgodnie z ustaleniami 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

Or. en

Poprawka 328
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca Turcję i wszystkie pozostałe 
strony do dalszego intensywnego 
wspierania Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze (CMP), gdyż jest 
on jednym z najbardziej drażliwych 
i najważniejszych projektów na wyspie, 
a jego działalność w takim samym stopniu 
wpływa na egzystencję tysięcy osób z obu 
części wyspy;

Or. en

Poprawka 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze przez umożliwienie 
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dostępu do wszystkich stref 
zmilitaryzowanych i do istotnych 
informacji, zgodnie z decyzją 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
podjętą w czwartej międzypaństwowej 
sprawie;

Or. en

Poprawka 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze i umożliwienia 
komitetowi dostępu do tych stref 
zmilitaryzowanych, gdzie zgodnie 
z zebranymi dowodami mogą się 
znajdować szczątki zaginionych osób;

Or. en

Poprawka 331
Ioannis Kasoulides

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca Turcję do zwiększenia 
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze, zwłaszcza przez 
ułatwienie mu dostępu do wszystkich stref 
zmilitaryzowanych, a także do archiwów 
armii tureckiej;

Or. en
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Poprawka 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca wszystkie zainteresowane 
strony do zwiększenia ich poparcia dla 
Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze;

Or. en

Poprawka 333
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca Turcję i wszystkie pozostałe 
strony do dalszego zwiększania poparcia 
dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na 
Cyprze;

Or. en

Poprawka 334
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

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

24. zachęca Turcję do kontynuowania
poparcia dla Komitetu ds. Osób 
Zaginionych na Cyprze;

Or. en
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Poprawka 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca się do Turcji o otwarcie 
archiwów wojskowych w celu 
udostępnienia informacji potrzebnych
CMP, zgodnie z wyrokami Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 336
Ioannis Kasoulides

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; 
wzywa w związku z tym rząd turecki do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
tej konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

Or. en

Poprawka 337
Evgeni Kirilov
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Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zachęca Turcję do dalszego udziału 
w negocjacjach z krajami sąsiednimi na 
temat nierozstrzygniętych kwestii 
bilateralnych, między innymi w zakresie 
praw własności, w tym dalszego 
wdrażania ustawy o fundacjach 
i poprawek do niej z sierpnia 2011 r.;

Or. en

Poprawka 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. ubolewa nad polityką osadniczą 
Turcji i wzywa Turcję do powstrzymania 
się od dalszego zasiedlania Cypru 
obywatelami Turcji, co stanowi 
naruszenie konwencji genewskiej i zasad 
prawa międzynarodowego oraz zakłóca 
równowagę demograficzną wyspy 
i utrudni rozwiązanie problemu 
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Turcję do powstrzymania się 
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od dalszego zasiedlania wyspy 
obywatelami Turcji, ponieważ proces ten 
wpływałby na dalsze zakłócenie 
równowagi demograficznej oraz 
ograniczałby lojalność mieszkańców 
wobec przyszłego wspólnego państwa 
opartego na wspólnej przeszłości;

Or. en

Poprawka 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Turcję do powstrzymania się 
od dalszego nielegalnego zasiedlania 
wyspy obywatelami Turcji, ponieważ 
proces ten wpływałby na dalsze zakłócenie 
jej równowagi demograficznej oraz 
ograniczałby lojalność mieszkańców 
wobec przyszłego wspólnego państwa; 
wzywa Turcję do zajęcia się kwestią 
nielegalnego osiedlania się obywateli 
tureckich na wyspie zgodnie z konwencją 
genewską i zasadami prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 341
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Turcję do zajęcia się kwestią 
osiedlania się obywateli tureckich 
(osadników) na wyspie zgodnie 
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z konwencją genewską i zasadami prawa 
międzynarodowego; 

Or. en

Poprawka 342
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24а. przypomina, że Turcja powinna 
dążyć do rozwiązania wszystkich kwestii 
spornych z krajami sąsiadującymi, 
ponieważ jest to warunek członkostwa w 
UE, a także w celu wzmocnienia 
dobrosąsiedzkich stosunków w regionie;
podkreśla, że ustanowienie wspólnego 
komitetu ekspertów ds. problemów w 
stosunkach między Bułgarią i Turcją 
stanowi ważny krok ku rozwiązaniu 
kwestii uchodźców we Wschodniej Tracji i 
ich potomstwa, a także zachęca oba kraje 
do wznowienia prac komitetu;

Or. bg

Poprawka 343
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wyraża uznanie dla Turcji za udane 
przewodniczenie Organizacji 
Czarnomorskiej Współpracy (BSCO) 
w drugiej połowie 2012 r. i ma nadzieję, że 
utrzymane zostanie tempo wdrażania 
projektów współpracy regionalnej, 
a zwłaszcza na rzecz budowy obwodnicy 
wokół Morza Czarnego i autostrad 
morskich; wyraża następnie uznanie dla 
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Turcji z powodu zakończenia budowy 
obwodnicy na jej terytorium od granicy 
z Grecją i Bułgarią po granicę z Gruzją; 
apeluje o bliższą współpracę w kwestiach 
dotyczących środowiska i ekologii 
w basenie Morza Czarnego w ramach 
Organizacji Czarnomorskiej Współpracy 
oraz zgodnie z unijną strategią na rzecz 
Morza Czarnego;

Or. en

Poprawka 344
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Turcję do zagwarantowania, 
że prawa wszystkich osób przesiedlonych 
na Cyprze będą przestrzegane, w tym osób 
należących do mniejszości religijnych, 
którym powinno się umożliwić swobodne 
korzystanie z przysługujących im praw 
religijnych;

Or. en

Poprawka 345
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 24c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. nalega, by Turcja podjęła konkretne 
środki zmierzające do położenia kresu 
niszczeniu miejsc stanowiących część 
spuścizny kulturalnej i miejsc kultu 
religijnego w północnej części Cypru, a 
tym samym do ratowania cennego 
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elementu europejskiej i światowej 
cywilizacji; 

Or. en

Poprawka 346
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 347
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 

25. podkreśla znaczenie spójnego 
i kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i docenia 
wkład Turcji we WPBiO oraz jej wysiłki 
na rzecz poszerzenia strategicznego 
partnerstwa między UE i NATO;
podkreśla znaczenie stałego udziału 
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udziałem Cypru, i w związku z tym wzywa 
Republikę Cypru do wycofania swojego 
weta przeciw udziałowi Turcji w 
Europejskiej Agencji Obrony;

Turcji w przyszłych misjach WPBiO, gdyż 
wiele z nich odbywa się w jej bliskim 
sąsiedztwie geograficznym i może mieć dla 
nich znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa; podkreśla, że należy 
pilnie znaleźć rozwiązanie pozwalające 
zaangażować Turcję w proces decyzyjny 
WPBiO; podkreśla, że UE powinna 
przyjąć podobny poziom integracji i 
przejrzystości jaki istnieje w NATO;

Or. en

Poprawka 348
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

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

25. apeluje do Turcji o umożliwienie
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy między UE a NATO,
z udziałem Cypru;

Or. en

Poprawka 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

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

25. podkreśla znaczenie spójnego 
i kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta 
w sprawie współpracy na linii UE-NATO 
z udziałem Cypru, i zachęca Turcję do
zawarcia porozumienia administracyjnego 
z Europejską Agencją Obrony (EAO) 
w oparciu o obowiązujące porozumienia 
administracyjne istniejące między EAO 
i krajami trzecimi;

Or. en

Poprawka 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

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

25. podkreśla znaczenie spójnego i 
kompleksowego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego i apeluje do 
Turcji, aby umożliwiła prowadzenie 
dialogu politycznego między UE i NATO 
poprzez wycofanie swojego weta w 
sprawie współpracy na linii UE-NATO z 
udziałem Cypru;

Or. nl
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Poprawka 351
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 352
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; 
wzywa w związku z tym rząd turecki do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
tej konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją; 
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Or. en

Poprawka 353
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. z zadowoleniem przyjmuje starania 
tureckich władz na rzecz ograniczenia 
nielegalnej imigracji do sąsiednich 
państw członkowskich UE i do samej UE; 
równocześnie wyraża zaniepokojenie 
rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów 
przekraczających turecko-bułgarską 
i turecko-grecką granicę;

Or. en

Poprawka 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa obie strony, czyli Turcję i 
Armenię, do ratyfikowania, bez żadnych 
warunków wstępnych, protokołów o 
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i 
poprawie stosunków dwustronnych oraz 
wzywa turecki rząd do otwarcia granicy 
z Armenią;

Or. en

Poprawka 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa
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Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. przyjmuje do wiadomości stałe 
intensywne starania Turcji i Grecji 
podejmowane w celu poprawy stosunków 
dwustronnych, w tym za pomocą spotkań 
dwustronnych; wyraża jednakże 
ubolewanie, że deklaracja casus belli, 
wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji wobec Grecji dotychczas 
nie została cofnięta; przypomina, że 
Turcja powinna jednoznacznie 
zaangażować się w stosunki 
dobrosąsiedzkie i pokojowe rozwiązanie 
sporów zgodnie z Kartą Narodów 
Zjednoczonych z możliwością odwołania 
się do Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości, jeśli to konieczne; 
nalega, aby turecki rząd przestał 
regularnie naruszać grecką przestrzeń 
powietrzną oraz przerwał przeloty 
tureckich samolotów wojskowych nad 
greckimi wyspami;

Or. en

Poprawka 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Turcję do zaprzestania 
niszczenia miejsc stanowiących część 
spuścizny kulturalnej i miejsc kultu 
religijnego w północnej części Cypru 
zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi 
z haskiej Konwencji o ochronie dóbr 
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego 
z 1954 r.;
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Or. en

Poprawka 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; 
wzywa w związku z tym rząd turecki do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
tej konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

Or. en

Poprawka 358
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. nalega, by unikać wszelkiego 
zastraszania, źródeł napięć lub działań, 
które mogłyby zaszkodzić stosunkom 
dobrosąsiedzkim i pokojowemu 
rozstrzyganiu sporów; kładzie nacisk na 
wszystkie suwerenne prawa państw 
członkowskich UE obejmujące między 
innymi zawieranie umów dwustronnych 
zgodnie z dorobkiem prawnym UE i 
prawem międzynarodowym, w tym 
Konwencją Narodów Zjednoczonych 
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o prawie morza;

Or. en

Poprawka 359
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla konieczność pokojowego 
rozwiązania konfliktów w regionie 
obejmującym wschodnie wybrzeże Morza 
Śródziemnego w poszanowaniu prawa 
międzynarodowego i odpowiednich 
rezolucji Narodów Zjednoczonych, które 
doprowadzi do sprawiedliwej współpracy 
z korzyścią dla całej ludności regionu 
i tym samym przyczyni się do pokoju 
i stabilizacjiw całym regionie ;

Or. en

Poprawka 360
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. ubolewa nad faktem, że Turcja nadal 
protestowała i sprzeciwiała się 
w wydanych oświadczeniach odwiertom 
wykonywanym przez Republikę Cypryjską, 
co narusza suwerenne prawa Republiki 
Cypryjskiej, oraz groziła odwetem firmom, 
które chciały uczestniczyć w cypryjskich 
poszukiwaniach po tym jak Cypr ogłosił, 
że rozpocznie drugi etap wydawania 
zezwoleń na poszukiwania podmorskie, do 
których ma suwerenne prawo;
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Or. en

Poprawka 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; 
wzywa w związku z tym rząd turecki do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
tej konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją;

Or. en

Poprawka 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa zarówno Armenię, jak i 
Turcję do ratyfikowania protokołów bez 
warunków wstępnych i wzywa Turcję do 
otwarcia granic z Armenią w celu 
znormalizowania ich stosunków; 

Or. en
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Poprawka 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 25c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. wzywa Turcję do uznania za fakt 
ludobójstwa Ormian w 1915 r. 
i utorowania w ten sposób drogi 
w kierunku stabilnej polityki sąsiedzkiej;

Or. en

Poprawka 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

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

26. podkreśla, że różnica w interpretacji 
między Komisją UE i Turcją jeśli chodzi o 
wdrożenie protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją
negatywnie wpływa na stosunki UE-
Turcja i w związku z tym wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do wspólnego 
wysiłku na rzecz rozwiązania problemu 
Cypru;

Or. en

Poprawka 365
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

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

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją; domaga się 
natychmiastowego przerwania negocjacji 
akcesyjnych z Turcją;

Or. nl

Poprawka 366
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

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

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wdrożenia protokołu 
dodatkowego do umowy o stowarzyszeniu 
WE z Turcją w zakresie dotyczącym 
Cypru; przypomina, że odmowa ta ma 
nadal poważny wpływ na proces 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 367
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
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odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że odmowa ta ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacji;

odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że odmowa ta wyklucza w 
rzeczywistości możliwość jakichkolwiek 
postępów w negocjacjach;

Or. it

Poprawka 368
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

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

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań w 
zakresie pełnego i niedyskryminacyjnego 
wdrożenia protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że odmowa ta ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacji;
wzywa obie strony do zaangażowania 
w negocjacje mające na celu ułatwienie 
swobodnego przepływu towarów, usług, 
kapitału i osób oraz do rozwiązania 
kwestii własności;

Or. en

Poprawka 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 

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

państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją; zaznacza, 
że odmowa ta będzie miała poważny 
wpływ na proces negocjacji;

Or. nl

Poprawka 370
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

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

26. głęboko ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 
o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że odmowa ta będzie nadal 
blokować proces negocjacji;

Or. de

Poprawka 371
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań 
w zakresie pełnego 
i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy 

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

przypomina, że odmowa ta ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacji;
wzywa instytucje europejskie do podjęcia 
wszelkich niezbędnych środków, aby 
umożliwić bezpośredni handel pomiędzy 
UE a północną częścią Cypru oraz 
wesprzeć swobodę ruchu osób ze 
społeczności Turków cypryjskich w celu 
położenia kresu jej izolacji zgodnie z 
konkluzjami z posiedzenia Rady UE do 
Spraw Ogólnych z dnia 26 kwietnia 
2004 r.;

Or. en

Poprawka 372
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

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

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań w 
zakresie pełnego i niedyskryminacyjnego 
wdrożenia protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją;
przypomina, że odmowa ta ma nadal 
poważny wpływ na proces negocjacji
i wzywa rząd Turcji do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu;
stwierdza także z ubolewaniem, że mimo 
powtarzanych apeli Turcja nie spełnia 
obowiązków określonych w deklaracji 
Wspólnoty Europejskiej i jej państw 
członkowskich z dnia 21 września 2005 r.;

Or. en

Poprawka 373
Eleni Theocharous
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

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

26. ubolewa nad faktem, że Turcja 
odmówiła wypełniania wobec wszystkich 
państw członkowskich zobowiązań w 
zakresie pełnego i niedyskryminacyjnego 
wdrożenia protokołu dodatkowego do 
umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją;
wzywa Turcję do zniesienia embargo 
nałożonego na statki i samoloty należące 
do Republiki Cypryjskiej przez otwarcie 
portów i lotnisk; wzywa rząd do pełnego 
i niezwłocznego wdrożenia protokołu 
dodatkowego; przypomina, że odmowa ta 
ma nadal poważny wpływ na proces 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 374
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie kompleksowego 
nadzoru nad stosowaniem Instrumentu
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w celu 
priorytetewego potraktowania celów 
i przedsięwzięć realizowanych w Turcji 
oraz dopasowania ich do kryteriów 
przystąpienia;

Or. en

Poprawka 375
Sarah Ludford
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Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. stwierdza, że brak rozwiązania w 
kwestii Cypru wpływa na stosunki między 
UE i Turcją i w związku z tym wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
wspólnego wysiłku na rzecz rozwiązania 
problemu cypryjskiego;

Or. en

Poprawka 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. ubolewa, że Turcja odmówiła 
zwołania zaplanowanego 70. posiedzenia 
wspólnej komisji parlamentarnej 
w drugiej połowie 2012 r. przez co 
zmarnowała kolejną okazję do 
rozszerzenia dialogu 
międzyparlamentarnego między UE 
i Turcją;

Or. en

Poprawka 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 



PE504.402v01-00 112/136 AM\926945PL.doc

PL

Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; 
wzywa w związku z tym rząd turecki do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
tej konwencji; 

Or. en

Poprawka 378
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. zauważa, że istnieje wiele powodów 
do natychmiastowego wstrzymania 
negocjacji akcesyjnych z Turcją i 
wszystkich przeznaczonych dla niej 
środków finansowych UE i do 
wywnioskowania, że Turcja nigdy nie 
powinna przystąpić do UE:
− Turcja jest krajem islamskim, który pod 
rządami prezydenta Abdullaha Güla i 
premiera Recepa Tayyipa Erdoğana z 
„Adalet ve Kalkınma Partisi” (AKP) staje 
się coraz bardziej zislamizowany; ponadto 
Turcja jest członkiem Organizacji 
Konferencji Islamskiej, organizacji, która 
„ogranicza prawa człowieka do szariatu”; 
− Turcja kosztuje UE miliardy euro; od 
2007 r. Turcja otrzymała już miliardy 
euro z UE poprzez Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej i EuropeAid; ponadto w 
2013 r. Turcja otrzyma z UE w prezencie 
prawie 1 mld EUR;
– członkowstwo Turcji w UE doprowadzi 
do otwartych granic z Turcją;

– w 2050 r. Turcja będzie miała większą 
liczbę ludności niż jakikolwiek kraj UE; 
jako państwo członkowskie UE kraj ten 
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miałby największe prawa głosu;
– wraz z członkowstwem Turcji w UE, UE 
będzie graniczyła z Iranem, Irakiem i 
Syrią; tym samym UE będzie miała jeszcze 
gorsze granice zewnętrzne;
– Turcja nie jest krajem europejskim: z 
geograficznego punktu widzenia 95% 
obszaru Turcji leży poza Europą;
– Turcja jest skorumpowana; według 
Transparency International'1 w 2012 r.
Turcja otrzymała na skali od 1 do 100 
tylko 49 punktów; oznacza to, że jest 
bardzo skorumpowanym krajem;
– w Turcji sekularyzm jest pod presją: 
premier Erdoğan rygorystycznie 
rozprawia się z laickimi byłymi 
generałami;
– w Turcji wolność wypowiedzi jest pod 
presją: według sprawozdania „'Turkey's 
Press Freedom Crisis”2 pod rządami 
reżimu premiera Erdoğana mają miejsce 
najgorsze od dłuższego czasu represje 
skierowane przeciw dziennikarzom. 
W dniu 1 sierpnia 2012 r. nie mniej niż 76 
dziennikarzy przebywało w Turcji w 
więzieniu − tylko dlatego, ze wykonywali 
swą pracę jako dziennikarze;
– Turcja okupuje północną część Cypru, 
państwa członkowskiego UE; ponadto 
podczas cypryjskiej prezydencji UE Turcja 
zamroziła negocjacje akcesyjne;
– Turcja nie uznaje ludobójstwa Ormian; 
ponadto Turcja sprzeciwia się uznaniu 
tego ludobójstwa na arenie 
międzynarodowej.
__________________

1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php
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Or. nl

Poprawka 379
Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Turcję, w następstwie 
niedawnych wypowiedzi wysokich rangą 
urzędników, do rozpoczęcia procesu 
rozbrojenia w regionie Morza Egejskiego, 
w celu osiągnięcia równoczesnego 
rozbrojenia przez Turcję i Grecję; wyraża 
przekonanie, że ograniczenie programów 
obronnych jest niezbędne, aby − z myślą o 
sprawniejszym przezwyciężeniu kryzysu 
gospodarczego − oszczędzać zasoby i 
wzmocnić dyplomację oraz 
dobrosąsiedzkie stosunki i współpracę;

Or. el

Poprawka 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Turcję do zaprzestania 
blokowania i wetowania udziału i 
członkostwa Republiki Cypryjskiej w 
organizacjach międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
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Projekt rezolucji
Ustęp 26b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. podkreśla, że UE, jej 27 państw 
członkowskich i wszystkie kraje 
kandydujące są sygnatariuszami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza i że stanowi ona część 
wspólnotowego dorobku prawnego; 
wzywa w związku z tym rząd turecki do 
bezzwłocznego podpisania i ratyfikowania 
tej konwencji; przypomina całkowitą 
legalność wyłącznej strefy ekonomicznej 
Republiki Cypryjskiej zgodnie z tą 
konwencją; wyraża ubolewanie, że Turcja 
nadal protestuje i wydaje oświadczenia 
grożące odwetem przedsiębiorstwom 
naftowym, które zgłosiły chęć 
uczestniczenia w poszukiwaniach 
prowadzonych przez Republikę Cypryjską, 
do których ma ona suwerenne prawo;

Or. en

Poprawka 382
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w 
bliskim porozumieniu z koordynatorem 
UE ds. zwalczania terroryzmu i 
Europolem zacieśniły współpracę z Turcją 
w zakresie zwalczania terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej, która 

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; wzywa Turcję, by uchwaliła ustawę 
o ochronie danych i przyjęła 
prawodawstwo dotyczące finansowania 
terroryzmu;
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stanowi jedno ze źródeł finansowania 
terroryzmu; wzywa Turcję, by uchwaliła 
ustawę o ochronie danych i przyjęła 
prawodawstwo dotyczące finansowania 
terroryzmu, aby umożliwić zawarcie 
umowy o współpracy z Europolem oraz 
dalszy rozwój współpracy sądowniczej z 
Eurojustem i państwami UE; uważa, że 
oddelegowanie do Europolu urzędnika 
łącznikowego ds. policji pomogłoby 
poprawić dwustronną współpracę;

Or. nl

Poprawka 383
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która 
znajduje się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 
Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące 
finansowania terroryzmu, aby umożliwić
zawarcie umowy o współpracy z 
Europolem oraz dalszy rozwój współpracy 
sądowniczej z Eurojustem i państwami UE;
uważa, że oddelegowanie do Europolu 
urzędnika łącznikowego ds. policji 
pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK oraz wyraża 
całkowitą solidarność z Turcją i rodzinami 
licznych ofiar; apeluje do państw UE, aby 
w bliskim porozumieniu z koordynatorem 
UE ds. zwalczania terroryzmu i z
Europolem zacieśniły współpracę z Turcją 
w zakresie zwalczania terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej oraz 
zapewniły, że walka ta będzie dotyczyła 
wszystkich tureckich środowisk 
ekstremistycznych działających w 
Europie, pod warunkiem że nie będzie ona 
pretekstem do poważnych naruszeń praw 
człowieka; apeluje również, aby władze 
tureckie zapewniły, że definicja 
terroryzmu jest zgodna ze standardami i 
normami europejskimi w tej dziedzinie;
wzywa Turcję, by uchwaliła ustawę o 
ochronie danych osobowych i przyjęła 
prawodawstwo dotyczące finansowania 
terroryzmu zgodnie z konwencją Rady 
Europy nr 108, tak aby umożliwić dalszy 
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rozwój współpracy sądowniczej z 
Eurojustem i państwami UE;

Or. fr

Poprawka 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 
Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące
finansowania terroryzmu, aby umożliwić 
zawarcie umowy o współpracy z 
Europolem oraz dalszy rozwój współpracy 
sądowniczej z Eurojustem i państwami 
UE; uważa, że oddelegowanie do Europolu 
urzędnika łącznikowego ds. policji 
pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;

27. głęboko ubolewa nad szacunkową 
liczbą 500 ofiar śmiertelnych walk i 
ataków w konflikcie kurdyjskim w 2012 r.;
podkreśla, że konflikt kurdyjski to obecnie 
jeden z najbardziej gwałtownych 
konfliktów mających miejsce w kraju 
europejskim; ponownie potępia z całą 
surowością powtarzające się ataki 
terrorystyczne przeprowadzane przez PKK, 
która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, oraz wyraża 
całkowitą solidarność z Turcją i rodzinami 
licznych ofiar; zachęca kurdyjski rząd 
i najpopularniejsze media do 
powstrzymania się od wzywania do wojny 
przeciw terrorystom i skupienia się raczej, 
wraz z Kurdami, na znalezieniu 
długofalowego rozwiązania konfliktu;
zachęca ruch kurdyjski, w tym 
przywódców PKK, do potępienia przemocy 
i publicznego zobowiązania się do 
realizacji realistycznych celów 
politycznych; wzywa międzynarodowych 
partnerów Turcji, a zwłaszcza Stany 
Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię, 
Irlandię i Hiszpanię, do podjęcia 
współpracy z tureckim rządem 
i środowiskami opiniotwórczymi w celu 
podzielenia się doświadczeniami 
w zakresie rozładowywania etnicznych, 
językowych i regionalnych napięć, w tym 
przez organizowanie wyjazdów 
urzędników, polityków i przedstawicieli 
środowisk opiniotwórczych 
reprezentujących wszystkie istotne strony 
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i partie w Turcji; apeluje do państw UE, 
aby w bliskim porozumieniu 
z koordynatorem UE ds. zwalczania 
terroryzmu i Europolem zacieśniły 
współpracę z Turcją w zakresie zwalczania 
terroryzmu, w tym stosujących przemoc 
radykalnych grup tureckich działających 
w Europie; wzywa Turcję do dokonania 
przeglądu stosowanej przez nią definicji 
terroryzmu, by dopasować ją do definicji 
stosowanej przez UE oraz do innych norm 
międzynarodowych, a także do 
uchwalenia ustawy o ochronie danych 
i przyjęcia prawodawstwa dotyczącego
finansowania terroryzmu, aby umożliwić 
zawarcie umowy o współpracy 
z Europolem oraz dalszy rozwój 
współpracy sądowniczej z Eurojustem 
i państwami UE uważa, że oddelegowanie 
do Europolu urzędnika łącznikowego ds. 
policji pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;

Or. en

Poprawka 385
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 
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Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące 
finansowania terroryzmu, aby umożliwić 
zawarcie umowy o współpracy z 
Europolem oraz dalszy rozwój współpracy 
sądowniczej z Eurojustem i państwami UE;
uważa, że oddelegowanie do Europolu 
urzędnika łącznikowego ds. policji 
pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;

Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych, aby umożliwić zawarcie umowy o 
współpracy z Europolem oraz dalszy 
rozwój współpracy sądowniczej 
z Eurojustem i państwami UE; uważa, że 
oddelegowanie do Europolu urzędnika 
łącznikowego ds. policji pomogłoby 
poprawić dwustronną współpracę; wzywa 
Turcję do przyjęcia ustawodawstwa o 
finansowaniu terroryzmu zgodnego 
z zaleceniami Grupy Specjalnej 
ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy;

Or. en

Poprawka 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która 
znajduje się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 
Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące 
finansowania terroryzmu, aby umożliwić 
zawarcie umowy o współpracy z 
Europolem oraz dalszy rozwój współpracy 
sądowniczej z Eurojustem i państwami UE;
uważa, że oddelegowanie do Europolu 
urzędnika łącznikowego ds. policji 
pomogłoby poprawić dwustronną 

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez organizacje 
terrorystyczne, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 
Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące 
finansowania terroryzmu, aby umożliwić 
zawarcie umowy o współpracy 
z Europolem oraz dalszy rozwój 
współpracy sądowniczej z Eurojustem 
i państwami UE; uważa, że oddelegowanie 
do Europolu urzędnika łącznikowego ds. 
policji pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;
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współpracę;

Or. en

Poprawka 387
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 
Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące 
finansowania terroryzmu, aby umożliwić 
zawarcie umowy o współpracy z 
Europolem oraz dalszy rozwój współpracy 
sądowniczej z Eurojustem i państwami UE;
uważa, że oddelegowanie do Europolu 
urzędnika łącznikowego ds. policji 
pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE 
ds. zwalczania terroryzmu i Europolem, 
ubolewa nad faktem, że najważniejsze 
źródła finansowania organizacji 
terrorystycznych znajdują się w Europie 
i wzywa do zacieśnienia współpracy
z Turcją w zakresie zwalczania terroryzmu 
i przestępczości zorganizowanej, która 
stanowi jedno ze źródeł finansowania 
terroryzmu; wzywa Turcję, by uchwaliła
ustawę o ochronie danych i przyjęła 
prawodawstwo dotyczące finansowania 
terroryzmu, aby umożliwić zawarcie 
umowy o współpracy z Europolem oraz 
dalszy rozwój współpracy sądowniczej z 
Eurojustem i państwami UE; uważa, że 
oddelegowanie do Europolu urzędnika 
łącznikowego ds. policji pomogłoby 
poprawić dwustronną współpracę;

Or. en

Poprawka 388
Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez PKK, która znajduje 
się na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych, oraz wyraża całkowitą 
solidarność z Turcją i rodzinami licznych 
ofiar; apeluje do państw UE, aby w bliskim 
porozumieniu z koordynatorem UE ds. 
zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze 
źródeł finansowania terroryzmu; wzywa 
Turcję, by uchwaliła ustawę o ochronie 
danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące 
finansowania terroryzmu, aby umożliwić 
zawarcie umowy o współpracy z 
Europolem oraz dalszy rozwój współpracy 
sądowniczej z Eurojustem i państwami UE;
uważa, że oddelegowanie do Europolu 
urzędnika łącznikowego ds. policji 
pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;

27. ponownie potępia z całą surowością 
powtarzające się ataki terrorystyczne 
przeprowadzane zarówno przez PKK, 
która znajduje się na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych, jak i przez 
inne organizacje terrorystyczne oraz 
wyraża całkowitą solidarność z Turcją i 
rodzinami licznych ofiar; apeluje do 
państw UE, aby w bliskim porozumieniu z 
koordynatorem UE ds. zwalczania 
terroryzmu, i w stosownych przypadkach z
Europolem, zacieśniły współpracę z Turcją 
w zakresie zwalczania terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej, która 
stanowi jedno ze źródeł finansowania 
terroryzmu; wzywa Turcję, by uchwaliła 
ustawę o ochronie danych i przyjęła 
prawodawstwo dotyczące finansowania 
terroryzmu, aby umożliwić zawarcie 
umowy o współpracy z Europolem oraz 
dalszy rozwój współpracy sądowniczej z 
Eurojustem i państwami UE; uważa, że 
oddelegowanie do Europolu urzędnika 
łącznikowego ds. policji pomogłoby 
poprawić dwustronną współpracę;

Or. en

Poprawka 389
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 27 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Turcję do większej kooperacji z 
Gruzją oraz Azerbejdżanem w sprawie 
planowanych zapór wodnych na rzece 
Kura; podkreśla potrzebę dialogu między 
Turcją oraz Syrią w sprawie dalszego 
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rozwoju projektu Południowo Wschodniej 
Anatolii;

Or. pl

Poprawka 390
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa Turcję do zaprzestania 
blokowania wszystkich prawnych starań 
i inicjatyw Republiki Cypryjskiej 
i zagranicznych przedsiębiorstw, które 
prowadzą odwierty w wyłącznej strefie 
ekonomicznej Republiki Cypryjskiej 
w poszukiwaniu gazu i ropy; wzywa 
Turcję do zaprzestania naruszania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
i międzynarodowego prawa morza, które 
stanowią niezbędną część negocjacji 
akcesyjnych z UE i w związku z tym do 
przestrzegania przepisów oraz prawnego 
i politycznego charakteru właściwego 
państwu kandydującemu, które powinno 
w pełni respektować suwerenne prawa 
wszystkich państw członkowskich zgodnie 
z traktatami;

Or. en

Poprawka 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. popiera zaangażowanie Turcji na 
rzecz sił demokratycznych w Syrii oraz 

28. zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności
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udzielanie pomocy humanitarnej 
syryjskim uchodźcom; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich oraz 
społeczności międzynarodowej o 
wspieranie starań Turcji mających na celu 
uporanie się z coraz poważniejszym 
wymiarem humanitarnym kryzysu 
syryjskiego; podkreśla znaczenie 
porozumienia się przez UE i Turcję co do 
sposobu przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego; 
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

Or. nl

Poprawka 392
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz
udzielanie pomocy humanitarnej syryjskim 
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego; 
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

28. popiera udzielanie pomocy 
humanitarnej syryjskim uchodźcom przez 
Turcję; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego; 
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji;

Or. pl

Poprawka 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej syryjskim
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej 
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się 
z coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję i przejrzystości co do 
sposobu przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

Or. en

Poprawka 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej syryjskim 
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

28. przyznaje, że skutki szybko 
pogarszającej się sytuacji w Syrii dla 
bezpieczeństwa i stabilności regionu są 
coraz poważniejsze; popiera 
zaangażowanie Turcji na rzecz sił 
demokratycznych w Syrii oraz udzielanie 
pomocy humanitarnej syryjskim 
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się 
z coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
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przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

Or. en

Poprawka 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej syryjskim
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej syryjskim 
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się 
z coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;
podkreśla, że – poza zaangażowaniem 
humanitarnym – UE i Turcja powinny 
aktywnie szukać sposobów opracowania 
wspólnej strategicznej wizji, aby osiągnąć 
większy wpływ na zakończenie kryzysu 
syryjskiego;

Or. en

Poprawka 396
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej syryjskim 
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej rosnącej 
liczbie syryjskich uchodźców; zwraca się 
do Komisji, państw członkowskich oraz 
społeczności międzynarodowej o dalsze
wspieranie starań Turcji mających na celu 
uporanie się z coraz poważniejszym 
wymiarem humanitarnym kryzysu 
syryjskiego; podkreśla znaczenie 
porozumienia się przez UE i Turcję co do 
sposobu przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

Or. en

Poprawka 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz 
sił demokratycznych w Syrii oraz 
udzielanie pomocy humanitarnej syryjskim 
uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności 
międzynarodowej o wspieranie starań 
Turcji mających na celu uporanie się z 
coraz poważniejszym wymiarem 
humanitarnym kryzysu syryjskiego;
podkreśla znaczenie porozumienia się 
przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

28. popiera polityczne zaangażowanie 
Turcji na rzecz sił demokratycznych w 
Syrii oraz udzielanie pomocy humanitarnej 
syryjskim uchodźcom; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich oraz 
społeczności międzynarodowej o 
wspieranie starań Turcji mających na celu 
uporanie się z coraz poważniejszym 
wymiarem humanitarnym kryzysu 
syryjskiego; podkreśla znaczenie 
porozumienia się przez UE i Turcję co do 
sposobu przekazywania dostępnej pomocy 
humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom 
znajdującym się obecnie na terytorium 
Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

Or. de
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Poprawka 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa Turcję, aby – wykorzystując 
swoje wpływy w regionie i w świecie 
islamskim – doprowadziła do 
natychmiastowego zawieszenia broni 
w Syrii, by położyć kres zabijaniu, oraz do 
znalezienia politycznego rozwiązania 
konfliktu w Syrii, a także by uniemożliwiła 
w związku z tym jakiekolwiek wsparcie 
wojskowe dla stron konfliktu w Syrii, 
udzielane na i przez terytorium Turcji;
w tym kontekście podkreśla wiążący 
charakter embarga UE na dostawy broni 
do Syrii;

Or. de

Poprawka 399
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że umieszczenie przez NATO 
pocisków Patriot na granicy turecko-
syryjskiej doprowadzi do dalszej eskalacji 
napięcia o nieprzewidywalnych 
konsekwencjach i apeluje o ich 
natychmiastowe usunięcie;

Or. en
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Poprawka 400
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 
15 dotyczącego energii z myślą o 
pogłębieniu strategicznego dialogu
między UE i Turcją w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy pogłębić strategiczny dialog
między UE i Turcją w sprawie energii;

Or. de

Poprawka 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 
15 dotyczącego energii z myślą o 
pogłębieniu strategicznego dialogu między 
UE i Turcją w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita współpracę
między UE i Turcją w szeregu ważnych 
kwestii związanych z energetyką i wzywa 
Turcję, by zaangażowała się w tę 
współpracę;

Or. en

Poprawka 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
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Flautre

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE 
i Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i zachęca Turcję
do kontynuowania zaangażowania w tę 
współpracę; z zadowoleniem przyjmuje 
spotkanie grupy sterującej w Ankarze w 
dniu 14 lutego 2013 r.; jest zdania, że z 
uwagi na strategiczną rolę Turcji oraz 
obfite zasoby energii wiatrowej, słonecznej 
i geotermicznej, należy rozważyć otwarcie
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii; uważa, że zarówno 
rozszerzona współpraca energetyczna 
między UE i Turcją, jak i wszelkie 
ewentualne negocjacje w sprawie 
rozdziału 15 powinny zachęcać do 
rozwoju potencjału energii odnawialnych 
i transgranicznej infrastruktury przesyłu 
elektryczności;

Or. en

Poprawka 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę;
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Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 
15 dotyczącego energii z myślą o 
pogłębieniu strategicznego dialogu między 
UE i Turcją w sprawie energii;

Or. nl

Poprawka 404
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 
15 dotyczącego energii z myślą o 
pogłębieniu strategicznego dialogu między 
UE i Turcją w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę;

Or. nl

Poprawka 405
Eleni Theocharous

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 

29. z zadowoleniem wita współpracę
między UE i Turcją w szeregu ważnych 
kwestii związanych z energetyką i wzywa 
Turcję, by zaangażowała się w tę 
współpracę; jest zdania, że z uwagi na 
strategiczną rolę Turcji należy wstępnie 
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Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

rozważyć znaczenie otwarcia negocjacji 
w sprawie rozdziału 15 dotyczącego 
energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii, jeśli turecki rząd 
zobowiąże się do zaprzestania naruszania 
suwerennych praw krajów sąsiedzkich 
i będzie w pełni respektował Konwencję 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

Or. en

Poprawka 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 
15 dotyczącego energii z myślą o 
pogłębieniu strategicznego dialogu między 
UE i Turcją w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę;

Or. en

Poprawka 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
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Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii, po spełnieniu przez 
Turcję obowiązku podpisania 
i ratyfikowania Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza i pod 
warunkiem, że będzie ona respektować 
suwerenne prawa wszystkich państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 408
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii; podkreśla 
zapotrzebowanie na ściślejszą współpracę 
w zakresie strategii na rzecz unijnych 
korytarzy energetycznych prowadzących 
do Europy Środkowej i Wschodniej;

Or. en
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Poprawka 409
Ioannis Kasoulides

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji, ale także w oparciu o prawo 
międzynarodowe i Konwencję Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza należy 
wstępnie rozważyć znaczenie otwarcia 
negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

Or. en

Poprawka 410
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE i 
Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by zaangażowała się w tę współpracę; jest 
zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

29. z zadowoleniem wita decyzję o 
zacieśnieniu współpracy między UE 
i Turcją w szeregu ważnych kwestii 
związanych z energetyką i wzywa Turcję, 
by nadal angażowała się w tę współpracę;
jest zdania, że z uwagi na strategiczną rolę 
Turcji należy wstępnie rozważyć znaczenie 
otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 
dotyczącego energii z myślą o pogłębieniu 
strategicznego dialogu między UE i Turcją 
w sprawie energii;

Or. en
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Poprawka 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uważa, że Turcja jest ważnym 
partnerem w regionie Morza Czarnego, 
który ma strategiczne znaczenie dla UE; 
wzywa Turcję do dalszego wspierania 
strategii politycznych i programów UE 
w tym regionie oraz do aktywnego 
zaangażowania się w ich realizację;

Or. en

Poprawka 412
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla znaczenie otwarcia 
rozdziału 19 negocjacji akcesyjnych 
dotyczącego polityki społecznej i 
zatrudnienia i wzywa Turcję do 
zagwarantowania, że prawa związków 
zawodowych są w pełni przestrzegane 
zgodnie z normami UE i MOP, zwłaszcza 
jeśli chodzi o prawo do organizowania się, 
do strajku i prawo do rokowań 
zbiorowych, wraz z podejściem 
uwzględniającym problematykę płci;

Or. en

Poprawka 413
Boris Zala
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Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że bliższa współpraca 
dwustronna w sprawach dotyczących 
regionu nie jest po prostu kwestią 
wspólnoty interesów i synergii zasobów, 
ale jest koniecznością strategiczną, 
zwłaszcza w kontekście arabskiej wiosny; 
apeluje do Rady, Komisji, ESDZ i 
tureckiego rządu o wyjście poza 
nierozstrzygnięte spory i – w duchu 
pozytywnego podejścia i aby przyspieszyć 
akcesję – większe zaangażowanie Turcji 
w unijne ramy instytucjonalne w zakresie 
działań zewnętrznych, obrony i polityki 
sąsiedztwa; jest zdania, że zawsze gdy to 
możliwe, Ankara powinna być zapraszana 
do udziału w strukturach europejskiej 
polityki sąsiedztwa, w tym w grupach 
zadaniowych powołanych do współpracy z 
Tunezją, Egiptem i innymi krajami 
południowego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa Komisję, by nadal wspierała 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
i kontakty międzyludzkie poprzez 
odpowiednie finansowanie dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, EIDHR i 
programów w zakresie uczenia się przez 
całe życie, w tym działań związanych z 
kulturą i mediami;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 415
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa Komisję, by nadal wspierała 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
i kontakty międzyludzkie poprzez 
odpowiednie finansowanie dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, EIDHR i 
programów w zakresie uczenia się przez 
całe życie, w tym działań związanych z 
kulturą i mediami;

skreślony

Or. nl


