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Poprawka 2
Renate Sommer
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie w sprawie Turcji za 2018 r.
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
powszechnego występowania i brutalności 
przemocy wobec kobiet w tureckim 
społeczeństwie, w tym zabójstw 
honorowych, nielegalnych małżeństw 
dzieci i wykorzystywania seksualnego, a 
także z powodu niechęci władz tureckich 
do karania sprawców przemocy 
uwarunkowanej płcią; podkreśla, że w 
2018 r. przemoc domowa doprowadziła do 
śmierci 440 kobiet, co stanowi wzrost w 
stosunku do lat ubiegłych, oraz że 
postępowania karne są często długotrwałe 
i przewlekłe; wzywa rząd Turcji do 
przyjęcia i wdrożenia polityki zerowej 
tolerancji w tym obszarze;

Or. en



AM\1178868PL.docx PE635.399v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.3.2019 A8-0091/3

Poprawka 3
Renate Sommer
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie w sprawie Turcji za 2018 r.
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wobec informacji przytoczonych 
powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej formalne zawieszenie 
negocjacji akcesyjnych z Turcją, zgodnie z 
ramami negocjacyjnymi; pozostaje jednak 
zaangażowany w demokratyczny i 
polityczny dialog z Turcją; zwraca się do 
Komisji o przeznaczenie środków 
przyznanych obecnie w ramach 
instrumentu IPA II i przyszłego IPA III na 
wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 
w Turcji, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy za pośrednictwem specjalnej 
puli zarządzanej bezpośrednio przez UE, a 
także na zwiększanie możliwości 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
dialogu naukowego, dostępu do 
europejskich uniwersytetów dla tureckich 
studentów i dostępu do platform 
medialnych dla dziennikarzy z myślą o 
ochronie i promowaniu zasad i wartości 
demokratycznych, praw człowieka i 
praworządności; bez uszczerbku dla art. 49 
Traktatu o Unii Europejskiej oczekuje 
ponownego zdefiniowania stosunków 
między Turcją a UE w rozumieniu 
skutecznego partnerstwa; podkreśla, że 
stosunki polityczne między UE a Turcją 
powinny się opierać na warunkach 
dotyczących poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;

21. wobec informacji przytoczonych 
powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej zakończenie negocjacji 
akcesyjnych z Turcją; pozostaje jednak 
zaangażowany w demokratyczny i 
polityczny dialog z Turcją; zwraca się do 
Komisji o przeznaczenie środków 
przyznanych obecnie w ramach 
instrumentu IPA II i przyszłego IPA III na 
wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 
w Turcji, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy za pośrednictwem specjalnej 
puli zarządzanej bezpośrednio przez UE, a 
także na zwiększanie możliwości 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
dialogu naukowego, dostępu do 
europejskich uniwersytetów dla tureckich 
studentów i dostępu do platform 
medialnych dla dziennikarzy z myślą o 
ochronie i promowaniu zasad i wartości 
demokratycznych, praw człowieka i 
praworządności; bez uszczerbku dla art. 49 
Traktatu o Unii Europejskiej oczekuje 
ponownego zdefiniowania stosunków 
między Turcją a UE w rozumieniu 
skutecznego partnerstwa; podkreśla, że 
stosunki polityczne między UE a Turcją 
powinny się opierać na warunkach 
dotyczących poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;
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Poprawka 4
Renate Sommer
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie w sprawie Turcji za 2018 r.
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zauważa, żechociaż proces 
przystąpienia do UE był początkowo silną 
motywacją do reform w Turcji, w ostatnich 
kilku latach nastąpił poważny regres w 
zakresie praworządności i praw człowieka; 
przypomina, że Parlament wielokrotnie 
wzywał do otwarcia rozdziału 23 
dotyczącego sądownictwa i praw 
podstawowych oraz rozdziału 24 
dotyczącego sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa w czasie, kiedy rząd 
turecki zobowiązał się przeprowadzić 
poważne reformy; wyraża głębokie 
ubolewanie, że z uwagi na ciągłą blokadę 
ze strony Rady nie można było w pełni 
wykorzystać instrumentów akcesyjnych;

22. zauważa, żechociaż proces 
przystąpienia do UE był początkowo silną 
motywacją do reform w Turcji, w ostatnich 
kilku latach nastąpił potężny regres w 
zakresie praworządności i praw człowieka; 
zauważa, że Turcja coraz bardziej oddala 
się od UE; wyraża głębokie ubolewanie z 
powodu antyunijnej retoryki prezydenta 
Turcji, która negatywnie wpłynęła na 
wzajemne stosunki i tym samym 
doprowadziła do obecnego zastoju w 
procesach negocjacyjnych;
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