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Poprawka  1 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu 

na temat sprawozdania o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. wzywa Radę do otwarcia negocjacji 

w sprawie rozdziału dotyczącego wymiaru 

sprawiedliwości i praw podstawowych, aby 

przyspieszyć rozpoczęty proces reform 

i umoŜliwić Turcji całkowite wypełnienie 

kryteriów kopenhaskich; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu 

na temat sprawozdania o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

51. przyjmuje do wiadomości wciąŜ 

rosnącą aktywność tureckiej polityki 

zagranicznej, mającej na celu umocnienie 

jej pozycji w regionie; nalega, aby wysoka 

przedstawiciel/wiceprzewodnicząca w 

pełni uwzględniła ten wymiar i 

zaangaŜowała się wobec Turcji w 

koordynację celów i pełną waloryzację 

interesów UE; wzywa rząd Turcji do 

większej koordynacji swojej polityki 

zagranicznej z UE; w zasadzie 

z zadowoleniem przyjmuje niedawno 

ogłoszoną politykę „neutralności” 

w stosunku do sąsiadów Turcji, zwraca 

jednak uwagę na potrzebę utrzymania 

przez Turcję jednoznacznego przywiązania 

do naszych wspólnych europejskich 

wartości i interesów; wzywa wysoką 

przedstawiciel /wiceprzewodniczącą KE do 

zintensyfikowania prowadzonego z Turcją 

dialogu na temat zagadnień polityki 

zagranicznej leŜących we wspólnym 

interesie; 

51. przyjmuje do wiadomości wciąŜ 

rosnącą aktywność tureckiej polityki 

zagranicznej, mającej na celu umocnienie 

jej pozycji w regionie; nalega, aby wysoka 

przedstawiciel/wiceprzewodnicząca w 

pełni uwzględniła ten wymiar i 

zaangaŜowała się wobec Turcji w 

koordynację celów i pełną waloryzację 

interesów UE; wzywa rząd Turcji do 

większej koordynacji swojej polityki 

zagranicznej z UE; ogólnie rzecz biorąc, 

z zadowoleniem przyjmuje niedawno 

ogłoszoną politykę „zero problemów” 

w odniesieniu do sąsiadów Turcji, zwraca 

jednak uwagę na potrzebę utrzymania 

przez Turcję jednoznacznego przywiązania 

do naszych wspólnych europejskich 

wartości i interesów; wzywa wysoką 

przedstawiciel /wiceprzewodniczącą KE do 

zintensyfikowania prowadzonego z Turcją 

dialogu na temat zagadnień polityki 

zagranicznej leŜących we wspólnym 

interesie; w związku z tym wzywa Radę do 

otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 

dotyczącego WPZiB; 

Or. en 

 

 


