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6.3.2019 A8-0091/5

Poprawka 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa z powodu działań 
podejmowanych przez rząd turecki wobec 
obywateli Turcji w państwach trzecich, w 
tym przypadków nękania i uprowadzeń 
oraz niejawnego nadzoru, a także z 
powodu infolinii, za których 
pośrednictwem zachęca się ludzi do 
donoszenia rządowi na innych obywateli; 
jest głęboko zaniepokojony nielegalnym 
uprowadzeniem i ekstradycją 101 
obywateli tureckich, które zostały 
przeprowadzone w 18 krajach, co 
potwierdziły władze tureckie w swoim 
oświadczeniu z dnia 16 lipca 2018 r.; 
wzywa państwa członkowskie UE, by 
rozpatrywały wszelkie tureckie wnioski o 
ekstradycję w sposób przejrzysty oraz 
prowadziły postępowania sądowe w pełni 
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
praw człowieka; przypomina, że nie można 
wykorzystywać nakazów aresztowania 
wydanych przez Interpol w odniesieniu do 
tureckich dysydentów, obrońców praw 
człowieka, dziennikarzy i osób 
krytykujących rząd, takich jak były 
finalista Nagrody im. Sacharowa Can 
Dündar;

3. ubolewa z powodu działań 
podejmowanych przez rząd turecki wobec 
obywateli Turcji w państwach trzecich, w 
tym przypadków nękania i uprowadzeń 
oraz niejawnego nadzoru, a także z 
powodu infolinii, za których 
pośrednictwem zachęca się ludzi do 
donoszenia rządowi na innych obywateli; 
wyraża zaniepokojenie, że rząd Turcji 
wyznaczył nagrodę za powrót obywateli 
tureckich, którym przyznano status 
uchodźcy w Unii Europejskiej i którzy 
mieszkają w państwach członkowskich; 
jest głęboko zaniepokojony nielegalnym 
uprowadzeniem i ekstradycją 101 
obywateli tureckich, które zostały 
przeprowadzone w 18 krajach, co 
potwierdziły władze tureckie w swoim 
oświadczeniu z dnia 16 lipca 2018 r.; 
wzywa państwa członkowskie UE, by 
rozpatrywały wszelkie tureckie wnioski o 
ekstradycję w sposób przejrzysty oraz 
prowadziły postępowania sądowe w pełni 
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
praw człowieka; przypomina, że nie można 
wykorzystywać nakazów aresztowania 
wydanych przez Interpol w odniesieniu do 
tureckich dysydentów, obrońców praw 
człowieka, dziennikarzy i osób 
krytykujących rząd, takich jak były 
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finalista Nagrody im. Sacharowa Can 
Dündar;
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6.3.2019 A8-0091/6

Poprawka 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa rząd Turcji do 
poszanowania i pełnego wdrożenia 
przyjętych zobowiązań prawnych w 
odniesieniu do ochrony dziedzictwa 
kulturowego oraz, w szczególności, do 
przeprowadzenia w dobrej wierze wspólnej 
inwentaryzacji greckiego, ormiańskiego, 
asyryjskiego i innego dziedzictwa 
kulturowego zniszczonego lub 
zrujnowanego w ubiegłym wieku; apeluje 
do Turcji o ratyfikowanie Konwencji 
UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i 
promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego; wzywa Turcję do współpracy 
z odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
Radą Europy, w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania nielegalnemu handlowi 
dziedzictwem kulturowym i jego 
celowemu niszczeniu;

13. wzywa rząd Turcji do 
poszanowania i pełnego wdrożenia 
przyjętych zobowiązań prawnych w 
odniesieniu do ochrony dziedzictwa 
kulturowego oraz, w szczególności, do 
przeprowadzenia w dobrej wierze wspólnej 
inwentaryzacji greckiego, ormiańskiego, 
asyryjskiego i innego dziedzictwa 
kulturowego zniszczonego lub 
zrujnowanego w ubiegłym wieku; w tym 
kontekście sprzeciwia się wszelkim 
skrajnym poglądom opowiadającym się za 
zmianą fizjonomii historyczno-religijnego 
monumentu, jakim jest Hagia Sophia, i 
przekształceniem go w meczet; apeluje do 
Turcji o ratyfikowanie Konwencji 
UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i 
promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego; wzywa Turcję do współpracy 
z odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
Radą Europy, w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania nielegalnemu handlowi 
dziedzictwem kulturowym i jego 
celowemu niszczeniu;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Poprawka 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest głęboko zaniepokojony 
sytuacją na południowym wschodzie Turcji 
i poważnymi zarzutami dotyczącymi 
naruszeń praw człowieka, nadużywania 
siły, stosowania tortur i poważnego 
ograniczania prawa do wolności opinii i 
wypowiedzi, a także politycznego 
uczestnictwa na południowym wschodzie, 
zwłaszcza od czasu załamania się starań o 
rozwiązanie kwestii kurdyjskiej w 2015 r., 
co udokumentowało Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka i obrońcy praw człowieka 
w Turcji; ponownie stanowczo potępia 
powrót do stosowania przemocy przez 
Partię Pracujących Kurdystanu (PKK), 
która od 2002 r. znajduje się na unijnej 
liście organizacji terrorystycznych; 
podkreśla pilną potrzebę wznowienia 
wiarygodnego procesu politycznego 
prowadzącego do pokojowego rozwiązania 
kwestii kurdyjskiej; wzywa Turcję do 
niezwłocznego zbadania wszystkich 
poważnych zarzutów dotyczących 
naruszeń praw człowieka i zabójstw oraz 
do umożliwienia międzynarodowym 
obserwatorom przeprowadzenia 
niezależnej kontroli; jest zaniepokojony 
niszczeniem miejsc dziedzictwa 

14. jest głęboko zaniepokojony 
sytuacją na południowym wschodzie Turcji 
i poważnymi zarzutami dotyczącymi 
naruszeń praw człowieka, nadużywania 
siły, stosowania tortur i poważnego 
ograniczania prawa do wolności opinii i 
wypowiedzi, a także politycznego 
uczestnictwa na południowym wschodzie, 
zwłaszcza od czasu załamania się starań o 
rozwiązanie kwestii kurdyjskiej w 2015 r., 
co udokumentowało Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka i obrońcy praw człowieka 
w Turcji; podkreśla, że ujęcie PKK w 
unijnym wykazie organizacji 
terrorystycznych stoi na przeszkodzie 
ustanowieniu pokoju, nawiązaniu dialogu 
i prowadzeniu negocjacji, a jednocześnie 
przyczynia się do łamania praw człowieka; 
apeluje zatem do Rady o dokonanie 
przeglądu tego wykazu i usunięcie PKK z 
listy organizacji terrorystycznych, 
zwłaszcza z uwagi na orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 15 listopada 2018 r., w 
którym nakazano wykreślenie PKK z 
obowiązującego w latach 2014–2017 
wykazu Rady Unii Europejskiej 
wyszczególniającego organizacje 
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historycznego na południowym wschodzie, 
w tym starożytnej dzielnicy Sur w 
Diyarbakir, która została wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, gdyż 
akty takie zagrażają zachowaniu 
kurdyjskiej tożsamości i kultury w Turcji;

terrorystyczne i anulowanie ujęcia PKK w 
tym wykazie; wzywa władze Turcji do 
wznowienia rozmów z przywódcami PKK 
w celu znalezienia pokojowego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej; podkreśla 
pilną potrzebę wznowienia wiarygodnego 
procesu politycznego prowadzącego do 
pokojowego rozwiązania kwestii 
kurdyjskiej; wzywa Turcję do 
niezwłocznego zbadania wszystkich 
poważnych zarzutów dotyczących 
naruszeń praw człowieka i zabójstw oraz 
do umożliwienia międzynarodowym 
obserwatorom przeprowadzenia 
niezależnej kontroli; jest zaniepokojony 
niszczeniem miejsc dziedzictwa 
historycznego na południowym wschodzie, 
w tym starożytnej dzielnicy Sur w 
Diyarbakir, która została wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, gdyż 
akty takie zagrażają zachowaniu 
kurdyjskiej tożsamości i kultury w Turcji;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Poprawka 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(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 

21. wobec informacji przytoczonych 
powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej zamrożenie negocjacji 
akcesyjnych z Turcją, zgodnie z ramami 
negocjacyjnymi; pozostaje jednak 
zaangażowany w demokratyczny i 
polityczny dialog z Turcją; podkreśla, że 
stosunki polityczne między UE a Turcją 
powinny się opierać na warunkach 
dotyczących poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;
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powinny się opierać na warunkach 
dotyczących poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Poprawka 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(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 poważny regres w 
zakresie praworządności i praw człowieka;

Or. en



AM\1178872PL.docx PE635.399v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.3.2019 A8-0091/10

Poprawka 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że modernizacja unii 
celnej dodatkowo wzmocniłaby i tak już 
silne więzy między Turcją a Unią 
Europejską i sprawiła, że Turcja 
pozostałaby gospodarczo silnie związana z 
UE; uważa, że należy pozostawić 
możliwość modernizacji i usprawnienia 
unii celnej z 1995 r. między UE a Turcją, 
aby uwzględnić w niej odpowiednie 
obszary, takie jak rolnictwo, usługi i 
zamówienia publiczne, których obecnie 
unia celna nie obejmuje; przypomina, że 
Turcja jest piątym co do wielkości 
partnerem handlowym UE, natomiast UE – 
największym partnerem Turcji, a także że 
dwie trzecie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Turcji pochodzi z państw 
członkowskich UE, a Turcja jest ważnym 
rynkiem rozwoju dla UE; uważa, że 
usprawnienie unii celnej stanowiłoby 
cenną szansę na demokratyczną 
warunkowość, przyniosłoby korzystny 
efekt dźwigni i dałoby możliwość 
opracowania planu działania, w ramach 
którego ulepszenie unii celnej szłoby w 
parze z konkretnymi postępami Turcji w 
zakresie demokratycznych reform w 
dziedzinie demokracji, praw człowieka, 
podstawowych wolności i praworządności, 

23. uważa, że należy pozostawić 
możliwość modernizacji i usprawnienia 
unii celnej z 1995 r. między UE a Turcją; 
przypomina, że Turcja jest piątym co do 
wielkości partnerem handlowym UE, 
natomiast UE – największym partnerem 
Turcji, a także że dwie trzecie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
Turcji pochodzi z państw członkowskich 
UE, a Turcja jest ważnym rynkiem 
rozwoju dla UE; uważa, że można 
rozważyć modernizację unii celnej, pod 
warunkiem że Turcja najpierw przystąpi 
do pełnego i niedyskryminacyjnego 
wypełnienia swoich zobowiązań 
wynikających z obowiązującej umowy w 
sprawie unii celnej między UE a Turcją; 
uważa, że po dokonaniu tego kroku 
usprawnienie unii celnej stanowiłoby 
cenną szansę na demokratyczną 
warunkowość, przyniosłoby korzystny 
efekt dźwigni i dałoby możliwość 
opracowania planu działania, w ramach 
którego ulepszenie unii celnej szłoby w 
parze z konkretnymi postępami Turcji w 
zakresie demokratycznych reform 
przyczyniających się do przestrzegania 
kryteriów kopenhaskich w dziedzinie 
demokracji, praw człowieka, 
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co umożliwiłoby powstanie rzeczywiście 
otwartej przestrzeni dla społeczeństwa 
obywatelskiego i pluralizmu; uważa 
ponadto, że usprawnienie unii celnej 
stanowiłoby ważną okazję do dialogu 
politycznego na temat rozwoju 
zrównoważonego pod względem 
społecznym i środowiskowym, zmiany 
klimatu oraz praw pracowniczych w 
Turcji; wzywa Komisję do rozpoczęcia 
prac przygotowawczych w celu 
usprawnienia unii celnej, gdy tylko rząd 
Turcji wyrazi gotowość do 
przeprowadzenia gruntownych reform; 
zwraca się do Komisji, aby w 
zmodernizowanej unii celnej przewidziano 
klauzulę dotyczącą praw człowieka i 
podstawowych wolności, która uczyni 
prawa człowieka i podstawowe wolności 
zasadniczym warunkiem; przypomina, że 
obecna unia celna nie będzie w pełni 
wykorzystywać swego potencjału, dopóki 
Turcja nie wdroży całkowicie protokołu 
dodatkowego w odniesieniu do wszystkich 
państw członkowskich;

podstawowych wolności i praworządności, 
co umożliwiłoby powstanie rzeczywiście 
otwartej przestrzeni dla społeczeństwa 
obywatelskiego i pluralizmu; uważa 
ponadto, że usprawnienie unii celnej 
stanowiłoby ważną okazję do dialogu 
politycznego na temat rozwoju 
zrównoważonego pod względem 
społecznym i środowiskowym, zmiany 
klimatu oraz praw pracowniczych w 
Turcji; wzywa Komisję do rozpoczęcia 
prac przygotowawczych w celu 
usprawnienia unii celnej, gdy tylko rząd 
Turcji wyrazi gotowość do 
przeprowadzenia gruntownych reform; 
zwraca się do Komisji, aby w 
zmodernizowanej unii celnej przewidziano 
klauzulę dotyczącą praw człowieka i 
podstawowych wolności, która uczyni 
prawa człowieka i podstawowe wolności 
zasadniczym warunkiem; przypomina, że 
obecna unia celna nie będzie w pełni 
wykorzystywać swego potencjału, dopóki 
Turcja nie wdroży całkowicie protokołu 
dodatkowego w odniesieniu do wszystkich 
państw członkowskich;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Poprawka 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zauważa, że liberalizacja reżimu 
wizowego ma ogromne znaczenie dla 
obywateli tureckich, w szczególności dla 
studentów, pracowników naukowych, 
przedstawicieli biznesu i osób, które mają 
krewnych w państwach członkowskich 
UE; zachęca rząd turecki do pełnego 
przestrzegania 72 kryteriów określonych w 
planie działania na rzecz liberalizacji 
reżimu wizowego; podkreśla, że zmiana 
tureckiego ustawodawstwa 
antyterrorystycznego jest kluczowym 
warunkiem zapewnienia podstawowych 
praw i wolności; zachęca Turcję do 
podjęcia niezbędnych wysiłków w celu 
osiągnięcia pozostałych wskaźników; 
podkreśla, że liberalizacja reżimu 
wizowego będzie możliwa po całkowitym, 
rzeczywistym i niedyskryminacyjnym 
spełnieniu wszystkich kryteriów;

26. zauważa, że liberalizacja reżimu 
wizowego ma ogromne znaczenie dla 
obywateli tureckich, w szczególności dla 
studentów, pracowników naukowych, 
przedstawicieli biznesu i osób, które mają 
krewnych w państwach członkowskich 
UE; przypomina, że liberalizacja reżimu 
wizowego nie może naruszać praw 
obywateli tureckich, w szczególności tych, 
którzy ubiegają się o azyl w Europie, i nie 
może być uwarunkowana nasiloną 
kontrolą granic ani wprowadzeniem 
umów o readmisji, lecz sama w sobie 
stanowi cel wykonania powszechnego 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się, zgodnie z postanowieniami prawa 
międzynarodowego; zachęca rząd turecki 
do pełnego przestrzegania 72 kryteriów 
określonych w planie działania na rzecz 
liberalizacji reżimu wizowego; podkreśla, 
że zmiana tureckiego ustawodawstwa 
antyterrorystycznego jest kluczowym 
warunkiem zapewnienia podstawowych 
praw i wolności; zachęca Turcję do 
podjęcia niezbędnych wysiłków w celu 
osiągnięcia pozostałych wskaźników; 
podkreśla, że liberalizacja reżimu 
wizowego będzie możliwa po całkowitym, 
rzeczywistym i niedyskryminacyjnym 
spełnieniu wszystkich kryteriów w 
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stosunku do wszystkich państw 
członkowskich UE;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Poprawka 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. przypomina ważną rolę, jaką Turcja 
odgrywa w reagowaniu na kryzys 
migracyjny w związku z wojną w Syrii; 
uważa, że Turcja i jej ludność wykazały się 
ogromną gościnnością, oferując 
schronienie ponad 3,5 mln syryjskich 
uchodźców; podkreśla, że w Turcji 
przebywa ok. 1 mln syryjskich dzieci w 
wieku szkolnym, spośród których 60 % jest 
zapisanych do tureckich szkół; przyjmuje 
do wiadomości oświadczenie UE–Turcja z 
18 marca 2016 r.; wzywa Turcję do 
przestrzegania zasady nonrefoulement; 
ubolewa, że w ramach programu IPA na 
lata 2011–2012 UE sfinansowała zakup 
opancerzonych pojazdów rozpoznawczych 
Cobra II oraz wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania wykorzystania sprzętu 
finansowanego lub współfinansowanego w 
ramach programów UE i skutecznego 
wdrażania zasady nonrefoulement, 
zwłaszcza na granicy syryjskiej; wzywa 
UE i jej państwa członkowskie do 
dotrzymywania obietnic dotyczących 
przesiedleń na dużą skalę oraz do 
zapewnienia odpowiednich środków 
finansowych na długoterminowe wsparcie 
syryjskich uchodźców w Turcji; zwraca 
uwagę na sprawozdanie specjalne 
Europejskiego Trybunału 

27. przypomina ważną rolę, jaką Turcja 
odgrywa w stawianiu czoła wyzwaniom 
dotyczącym osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej w związku z wojną w 
Syrii; uważa, że Turcja i jej ludność 
wykazały się ogromną gościnnością, 
oferując schronienie ponad 3,5 mln 
syryjskich uchodźców; podkreśla, że w 
Turcji przebywa ok. 1 mln syryjskich 
dzieci w wieku szkolnym, spośród których 
60% jest zapisanych do tureckich szkół; 
odrzuca oświadczenie UE–Turcja z 18 
marca 2016 r.; wzywa Turcję do 
przestrzegania zasady nonrefoulement; 
ubolewa, że w ramach programu IPA na 
lata 2011–2012 UE sfinansowała zakup 
opancerzonych pojazdów rozpoznawczych 
Cobra II oraz wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania wykorzystania sprzętu 
finansowanego lub współfinansowanego w 
ramach programów UE i skutecznego 
wdrażania zasady nonrefoulement, 
zwłaszcza na granicy syryjskiej; wzywa 
UE i jej państwa członkowskie do 
dotrzymywania obietnic dotyczących 
przesiedleń na dużą skalę oraz do 
zapewnienia odpowiednich środków 
finansowych na długoterminowe wsparcie 
syryjskich uchodźców w Turcji; zwraca 
uwagę na sprawozdanie specjalne 
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Obrachunkowego z 2018 r., w którym 
wezwano do poprawy skuteczności i 
przejrzystości w odniesieniu do przydziału 
i dystrybucji środków finansowych; zwraca 
uwagę na rosnącą niepewność syryjskich 
uchodźców co do ich tymczasowej ochrony 
w Turcji w przyszłości oraz zwraca się do 
Turcji o zastanowienie się nad strategiami 
gwarantującymi większą spójność 
społeczną na obszarach, na których 
znajdują się duże społeczności syryjskich 
uchodźców, a także strategiami 
umożliwiającymi długofalową społeczno-
gospodarczą i kulturową integrację oraz 
odpowiedni i rzeczywisty dostęp do 
kształcenia i szkolenia zawodowego; 
apeluje do Komisji o czujność oraz o 
zadbanie o to, by wszędzie tam, gdzie 
wydaje się środki finansowe UE, należycie 
przestrzegano praw uchodźców oraz 
zapobiegano pracy dzieci, ich seksualnemu 
wykorzystywaniu oraz innym naruszeniom 
praw człowieka;

Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z 2018 r., w którym 
wezwano do poprawy skuteczności i 
przejrzystości w odniesieniu do przydziału 
i dystrybucji środków finansowych; zwraca 
uwagę na rosnącą niepewność syryjskich 
uchodźców co do ich tymczasowej ochrony 
w Turcji w przyszłości oraz zwraca się do 
Turcji o zastanowienie się nad strategiami 
gwarantującymi większą spójność 
społeczną na obszarach, na których 
znajdują się duże społeczności syryjskich 
uchodźców, a także strategiami 
umożliwiającymi długofalową społeczno-
gospodarczą i kulturową integrację oraz 
odpowiedni i rzeczywisty dostęp do 
kształcenia i szkolenia zawodowego; 
apeluje do Komisji o czujność oraz o 
zadbanie o to, by wszędzie tam, gdzie 
wydaje się środki finansowe UE, należycie 
przestrzegano praw uchodźców oraz 
zapobiegano pracy dzieci, ich seksualnemu 
wykorzystywaniu oraz innym naruszeniom 
praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, jak ważne zarówno 
dla UE i jej państw członkowskich, jak i 
dla Turcji jest utrzymywanie 
intensywnego dialogu i ścisłej współpracy 
w zakresie polityki zagranicznej i kwestii 
dotyczących bezpieczeństwa; zachęca do 
współpracy i dalszego dostosowania w 
odniesieniu do kwestii dotyczących spraw 
zagranicznych, obronności i 
bezpieczeństwa, w tym zwalczania 
terroryzmu; przypomina, że Turcja jest 
również od dawna członkiem sojuszu 
NATO oraz leży w miejscu mającym 
kluczowe znaczenie geostrategiczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa w regionie i 
w Europie; zauważa, że UE i Turcja 
kontynuują współpracę w kwestiach 
mających strategiczne znaczenie 
(wojskowe) w ramach struktur NATO; 
wobec tego wzywa Turcję do wznowienia 
współpracy z członkami UE będącymi 
również członkami NATO w ramach 
programu współpracy NATO z państwami 
spoza UE;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przypomina o znaczeniu 
dobrosąsiedzkich stosunków; w związku z 
tym wzywa Turcję, aby dołożyła 
większych starań w celu rozwiązania 
nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, 
w tym dotyczących nieuregulowanych 
zobowiązań prawnych i sporów z 
bezpośrednimi sąsiadami o granice lądowe 
i morskie oraz przestrzeń powietrzną, 
zgodnie z postanowieniami karty ONZ i z 
prawem międzynarodowym; ponownie 
wzywa rząd turecki do podpisania i 
ratyfikacji Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS); nalega, aby rząd turecki 
zaprzestał regularnego naruszania greckiej 
przestrzeni powietrznej i wód 
terytorialnych oraz w pełni przestrzegał 
integralności terytorialnej i suwerenności 
wszystkich swoich sąsiadów; wyraża 
ubolewanie, że deklaracja casus belli 
wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji przeciwko Grecji nie 
została jeszcze wycofana;

30. przypomina o znaczeniu 
dobrosąsiedzkich stosunków; w związku z 
tym wzywa Turcję, aby dołożyła 
większych starań w celu rozwiązania 
nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, 
w tym dotyczących nieuregulowanych 
zobowiązań prawnych i sporów z 
bezpośrednimi sąsiadami o granice lądowe 
i morskie oraz przestrzeń powietrzną, 
zgodnie z postanowieniami karty ONZ i z 
prawem międzynarodowym; ponownie 
wzywa rząd turecki do podpisania i 
ratyfikacji Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS); nalega, aby rząd turecki 
zaprzestał regularnego naruszania greckiej 
przestrzeni powietrznej i wód 
terytorialnych oraz w pełni przestrzegał 
integralności terytorialnej i suwerenności 
wszystkich swoich sąsiadów; przypomina, 
że zgodnie z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza Grecja 
może skorzystać z prawa do poszerzenia 
swoich wód terytorialnych do 12 mil 
morskich wedle własnego uznania; 
wyraża ubolewanie, że deklaracja casus 
belli wydana przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji przeciwko Grecji nie 
została jeszcze wycofana;
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Poprawka 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0091/2019
Kati Piri
Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
(2018/2150(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane w imieniu sekretarza 
generalnego ONZ na rzecz wznowienia 
negocjacji w sprawie zjednoczenia Cypru; 
ponownie wyraża poparcie dla uczciwego, 
kompleksowego i trwałego porozumienia 
w oparciu o koncepcję federacji złożonej z 
dwóch społeczności i dwóch stref o jednej 
międzynarodowej osobowości prawnej, 
niepodzielnej suwerenności, jednym 
obywatelstwie i takim samym znaczeniu 
politycznym, zgodnie z odpowiednimi 
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
prawem międzynarodowym i dorobkiem 
prawnym UE oraz na podstawie 
przestrzegania zasad, na których opiera się 
Unia; zwraca uwagę na ramy 
zaproponowane przez sekretarza 
generalnego ONZ i jego apel o wznowienie 
negocjacji w oparciu o porozumienia 
osiągnięte już w 2017 r. w procesie Crans-
Montana; apeluje do UE i jej państw 
członkowskich o odgrywanie aktywniejszej 
roli w staraniach o pomyślne zakończenie 
negocjacji; ponownie apeluje do 
wszystkich zainteresowanych stron, w 
szczególności do Turcji, o zaangażowanie 
się na rzecz kompleksowego porozumienia 
oraz o wniesienie doń konstruktywnego 

31. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane w imieniu sekretarza 
generalnego ONZ na rzecz wznowienia 
negocjacji w sprawie zjednoczenia Cypru; 
ponownie wyraża poparcie dla uczciwego, 
kompleksowego i trwałego porozumienia 
w oparciu o koncepcję federacji złożonej z 
dwóch społeczności i dwóch stref o jednej 
międzynarodowej osobowości prawnej, 
niepodzielnej suwerenności, jednym 
obywatelstwie i takim samym znaczeniu 
politycznym, zgodnie z odpowiednimi 
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
prawem międzynarodowym i dorobkiem 
prawnym UE oraz na podstawie 
przestrzegania zasad, na których opiera się 
Unia; zwraca uwagę na ramy 
zaproponowane przez sekretarza 
generalnego ONZ, które przewidują m.in. 
odstąpienie od traktatu gwarancyjnego, 
uchylenie jednostronnego prawa do 
interwencji i szybkie wycofanie wszystkich 
sił okupacyjnych, a także na jego apel o 
wznowienie negocjacji w oparciu o 
porozumienia osiągnięte już w 2017 r. w 
procesie Crans-Montana; apeluje do UE i 
jej państw członkowskich o odgrywanie 
aktywniejszej roli w staraniach o pomyślne 
zakończenie negocjacji; ponownie apeluje 
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wkładu; apeluje do Turcji o rozpoczęcie 
wycofywania swoich wojsk z Cypru, 
przekazanie ONZ kontroli nad zamkniętym 
dystryktem Famagusty, zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550, a także 
o powstrzymanie się od działań 
zmieniających równowagę demograficzną 
na wyspie, prowadzonych w ramach 
polityki nielegalnego osiedlania; podkreśla 
potrzebę wdrożenia dorobku prawnego UE 
na całej wyspie; potwierdza w tym 
względzie prowadzenie prac doraźnego 
komitetu służącego obydwu 
społecznościom w sprawie przygotowań 
związanych z przystąpieniem do UE; 
zobowiązuje się do zacieśnienia 
współpracy ze społecznością Turków 
cypryjskich w ramach przygotowań do 
pełnej integracji z UE po rozwiązaniu 
problemu cypryjskiego i wzywa Komisję 
do podejmowania podobnych kroków; 
wyraża uznanie dla ważnych prac Komisji 
ds. Osób Zaginionych obydwu 
społeczności, która zajmuje się sprawami 
zaginionych tureckich i greckich 
Cypryjczyków, oraz wyraża uznanie w 
związku z faktem, że uzyskano lepszy 
dostęp do wszystkich odpowiednich 
miejsc, w tym terenów wojskowych; 
wzywa Turcję do wspierania Komisji ds. 
Osób Zaginionych poprzez przekazywanie 
jej informacji z archiwów wojskowych; 
uznaje prawo Republiki Cypryjskiej do 
zawierania umów dwustronnych 
dotyczących jej wyłącznej strefy 
ekonomicznej; ponawia apel do Turcji o 
pełne poszanowanie suwerennych praw 
wszystkich państw członkowskich, w tym 
praw dotyczących poszukiwania i 
eksploatacji zasobów naturalnych, zgodnie 
z dorobkiem prawnym UE i z prawem 
międzynarodowym; wzywa Turcję do 
zaangażowania się w pokojowe 
rozwiązywanie sporów oraz do 
powstrzymania się od wszelkich gróźb lub 
działań, które mogą mieć negatywny 
wpływ na stosunki dobrosąsiedzkie;

do wszystkich zainteresowanych stron, w 
szczególności do Turcji, o zaangażowanie 
się na rzecz kompleksowego porozumienia 
oraz o wniesienie doń konstruktywnego 
wkładu; apeluje do Turcji o rozpoczęcie 
wycofywania swoich wojsk z Cypru, 
przekazanie ONZ kontroli nad zamkniętym 
dystryktem Famagusty, zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550, a także 
o powstrzymanie się od działań 
zmieniających równowagę demograficzną 
na wyspie, prowadzonych w ramach 
polityki nielegalnego osiedlania; podkreśla 
potrzebę wdrożenia dorobku prawnego UE 
na całej wyspie; potwierdza w tym 
względzie prowadzenie prac doraźnego 
komitetu służącego obydwu 
społecznościom w sprawie przygotowań 
związanych z przystąpieniem do UE; 
zobowiązuje się do zacieśnienia 
współpracy ze społecznością Turków 
cypryjskich w ramach przygotowań do 
pełnej integracji z UE po rozwiązaniu 
problemu cypryjskiego i wzywa Komisję 
do podejmowania podobnych kroków; 
wyraża uznanie dla ważnych prac Komisji 
ds. Osób Zaginionych obydwu 
społeczności, która zajmuje się sprawami 
zaginionych tureckich i greckich 
Cypryjczyków, oraz wyraża uznanie w 
związku z faktem, że uzyskano lepszy 
dostęp do wszystkich odpowiednich 
miejsc, w tym terenów wojskowych; 
wzywa Turcję do wspierania Komisji ds. 
Osób Zaginionych poprzez przekazywanie 
jej informacji z archiwów wojskowych; 
uznaje prawo Republiki Cypryjskiej do 
zawierania umów dwustronnych 
dotyczących jej wyłącznej strefy 
ekonomicznej; ponawia apel do Turcji o 
pełne poszanowanie suwerennych praw 
wszystkich państw członkowskich, w tym 
praw dotyczących poszukiwania i 
eksploatacji zasobów naturalnych, zgodnie 
z dorobkiem prawnym UE i z prawem 
międzynarodowym; wzywa Turcję do 
zaangażowania się w pokojowe 
rozwiązywanie sporów oraz do 
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powstrzymania się od wszelkich gróźb lub 
działań, które mogą mieć negatywny 
wpływ na stosunki dobrosąsiedzkie;

Or. en


