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7.3.2011 B7-0156/3 

Poprawka  3 

Alexander Graf Lambsdorff 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

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 35 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 35a. wzywa rząd Turcji oraz rządy państw 

członkowskich UE, by postrzegały i 

prezentowały integrację obywateli UE 

tureckiego pochodzenia w społeczeństwie 

ich nowych krajów zamieszkania nie jako 

zagroŜenie, ale jako szansę dla przyszłości 

naszych społeczeństw; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/4 

Poprawka  4 

Alexander Graf Lambsdorff 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

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 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. z zadowoleniem przyjmuje znaczące 

postępy poczynione w kierunku 

zakończenia negocjacji nad podpisaniem 

przez UE i Turcję umowy o readmisji i 

wzywa rząd Turcji, aby do czasu jej 

wejścia w Ŝycie zapewnił całkowitą 

realizację obowiązujących umów 

dwustronnych; podkreśla znaczenie 

nasilenia współpracy między UE i Turcją 

w zakresie zarządzania migracją i kontroli 

granic, między innymi z powodu 

przybywania do UE duŜej liczby 

nielegalnych imigrantów przez terytorium 

Turcji; z zadowoleniem przyjmuje 

konsultacje ze społeczeństwem 

obywatelskim w sprawie trzech projektów 

ustaw w obszarze polityki azylowej i 

nalega, by rząd niezwłocznie przekazał 

ustawy do parlamentu; jest zdania, Ŝe gdy 

umowa o readmisji wejdzie w Ŝycie, Rada 

powinna upowaŜnić Komisję do 

zainicjowania – jako niezbędny krok w 

kierunku mobilności – dialogu w sprawie 

wiz, szczególną uwagę poświęcając 

warunkom wjazdu przedsiębiorców i 

studentów podróŜujących do UE; 

50. z zadowoleniem przyjmuje znaczące 

postępy poczynione w kierunku 

zakończenia negocjacji nad podpisaniem 

przez UE i Turcję umowy o readmisji 

i wzywa rząd Turcji, aby do czasu jej 

wejścia w Ŝycie zapewnił całkowitą 

realizację obowiązujących umów 

dwustronnych; podkreśla znaczenie 

nasilenia współpracy między UE i Turcją 

w zakresie zarządzania migracją i kontroli 

granic, równieŜ z powodu przybywania do 

UE duŜej liczby nielegalnych imigrantów 

przez terytorium Turcji; z zadowoleniem 

przyjmuje konsultacje ze społeczeństwem 

obywatelskim w sprawie trzech projektów 

ustaw w obszarze polityki azylowej i 

nalega, by rząd niezwłocznie przekazał 

ustawy do parlamentu; jest zdania, Ŝe gdy 

umowa o readmisji wejdzie w Ŝycie, Rada 

powinna upowaŜnić Komisję do 

zainicjowania dialogu w sprawie wiz, 

szczególną uwagę poświęcając warunkom 

wjazdu przedsiębiorców i studentów 

podróŜujących do UE, przy czym kolejnym 

etapem tego procesu będzie w dalszej 

perspektywie umowa w sprawie 

liberalizacji reŜimu wizowego; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/5 

Poprawka  5 

Alexander Graf Lambsdorff 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

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 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. wyraŜa ubolewanie z powodu faktu, Ŝe 

Turcja dotychczas nie wdroŜyła protokołu 

dodatkowego do umowy o stowarzyszeniu 

WE-Turcja, co w dalszym ciągu ma wpływ 

na proces negocjacyjny; wzywa rząd 

turecki do jego pełnego wdroŜenia; 

47. wyraŜa ubolewanie z powodu faktu, Ŝe 

Turcja dotychczas nie wdroŜyła protokołu 

dodatkowego do umowy o stowarzyszeniu 

WE-Turcja, co w dalszym ciągu ma wpływ 

na proces negocjacyjny; wzywa rząd 

turecki do pełnego wdroŜenia protokołu; 

jednocześnie uwaŜa, Ŝe wdroŜenie decyzji 

Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. moŜe 

ułatwić rozwiązanie tego problemu; w 

związku z tym wzywa Radę UE do 

poparcia propozycji Komisji w tym 

względzie; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/6 

Poprawka  6 

Alexander Graf Lambsdorff 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

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 

wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka 

przedstawiciel Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

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 

wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką 

przedstawiciel Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

do pogłębienia prowadzonego obecnie 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; 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; wobec faktu, Ŝe dla wielu 

przedstawicieli świata arabskiego Turcja 

jest inspiracją jako świecki demokratyczny 

kraj zamieszkany przez muzułmańską 

większość, zdecydowanie zachęca do 

dalszych zdecydowanych starań o 

wspieranie demokratyzacji i rozwoju na 

Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce; 
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