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7.3.2011 B7-0156/7 

Poprawka  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Punkt A preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, Ŝe negocjacje z 

Turcją w sprawie przystąpienia zostały 

otwarte w dniu 3 października 2005 r. po 

przyjęciu przez Radę ram negocjacyjnych, 

a takŜe mając na uwadze, Ŝe rozpoczęcie 

tych negocjacji stanowiło punkt wyjścia 

dla długotrwałego i otwartego procesu,  

mając na uwadze, Ŝe negocjacje w sprawie 

członkostwa Turcji zostały otwarte w dniu 

3 października 2005 r. po przyjęciu przez 

Radę ram negocjacyjnych, a takŜe mając 

na uwadze, Ŝe rozpoczęcie tych negocjacji 

stanowiło punkt wyjścia dla długotrwałego 

i otwartego procesu, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/8 

Poprawka  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Punkt C preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z 

konkluzjami z posiedzenia Rady 

Europejskiej w grudniu 2006 r. całkowite 

spełnienie wszystkich kryteriów 

kopenhaskich i zdolność UE do 

przyjmowania nowych państw pozostają 

podstawą do przystąpienia do UE, która 

jest społecznością opartą na wspólnych 

wartościach, 

 

C. mając na uwadze, Ŝe całkowite 

spełnienie wszystkich kryteriów 

kopenhaskich pozostaje podstawą do 

przystąpienia do UE, która jest 

społecznością opartą na wspólnych 

wartościach, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/9 

Poprawka  9 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Punkt E preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, Ŝe juŜ piąty rok z 

rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 

wynikających z umowy o stowarzyszeniu 

WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego, 

E. mając na uwadze, Ŝe juŜ piąty rok z 

rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 

wynikających z umowy o stowarzyszeniu 

WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego, 

jednocześnie mając na uwadze, Ŝe decyzja 

Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. nie 

została jeszcze wdroŜona,  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/10 

Poprawka  10 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wyraŜa uznanie dla obywateli Turcji 

oraz społeczeństwa obywatelskiego za 

poparcie dla dalszej demokratyzacji Turcji 

i determinację w dąŜeniu do stworzenia 

otwartego i pluralistycznego 

społeczeństwa;  

 

1. wyraŜa uznanie dla obywateli Turcji 

oraz społeczeństwa obywatelskiego za 

poparcie dla dalszej demokratyzacji Turcji 

i determinację w dąŜeniu do stworzenia 

otwartego i pluralistycznego społeczeństwa 

oraz wzywa instytucje UE i państwa 

członkowskie do pełnego wykorzystania 

wszystkich dostępnych w ramach polityki 

rozszerzenia instrumentów UE na rzecz 

krajów kandydujących; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/11 

Poprawka  11 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauwaŜa powolne postępy Turcji na 

drodze reform i przypomina, Ŝe rząd 

turecki zobowiązał się do przeprowadzenia 

kompleksowych reform w celu 

wypełnienia kryteriów kopenhaskich, jak 

równieŜ na rzecz modernizacji kraju; 

wzywa rząd do wzmoŜenia wysiłków w tym 

zakresie;  

2. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

Turcji na drodze reform i wzywa rząd 

Turcji do zwiększenia starań w tym 

zakresie; przypomina, Ŝe rząd turecki 

zobowiązał się do przeprowadzenia 

kompleksowych reform w celu 

wypełnienia kryteriów kopenhaskich, jak 

równieŜ na rzecz modernizacji kraju; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/12 

Poprawka  12 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. z zadowoleniem wita przyjęcie 

poprawek do konstytucji stanowiących 

krok w dobrym kierunku i wzywa do ich 

właściwego wdroŜenia z pełnym 

poszanowaniem norm europejskiej 

Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności i orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

jednocześnie podkreśla jednak pilną 

konieczność przeprowadzenia całościowej 

reformy przekształcającej Turcję w 

pełnoprawną demokrację pluralistyczną, 

której zasadniczymi elementami będą 

ochrona praw człowieka i podstawowych 

wolności; z zadowoleniem przyjmuje 

zadeklarowaną gotowość rządu i opozycji 

do podjęcia takiej reformy i wzywa rząd do 

zagwarantowania ścisłego zaangaŜowania 

wszystkich partii politycznych i 

społeczeństwa obywatelskiego w cały 

proces konstytucyjny; wzywa do wdroŜenia 

pakietu poprawek konstytucyjnych; zaleca 

zwrócenie się takŜe do komisji weneckiej o 

udział w tym procesie; 

6. z zadowoleniem wita przyjęcie 

poprawek do konstytucji stanowiących 

krok w dobrym kierunku i wzywa do ich 

właściwego wdroŜenia z pełnym 

poszanowaniem norm europejskiej 

Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności i orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

jednocześnie podkreśla jednak pilną 

konieczność przeprowadzenia całościowej 

reformy przekształcającej Turcję w 

pełnoprawną demokrację pluralistyczną, 

której zasadniczymi elementami będą 

ochrona praw człowieka i podstawowych 

wolności; z zadowoleniem przyjmuje 

zadeklarowaną gotowość rządu i opozycji 

do podjęcia takiej reformy i wzywa rząd do 

zagwarantowania ścisłego zaangaŜowania 

wszystkich partii politycznych i 

społeczeństwa obywatelskiego w cały 

proces konstytucyjny; zaleca zwrócenie się 

takŜe do komisji weneckiej o udział w tym 

procesie; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/13 

Poprawka  13 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wyraŜa głębokie ubolewanie w 

związku ze wzrostem liczby tzw. zabójstw 

„w obronie honoru”, utrzymującymi się 

wysokimi wskaźnikami przemocy 

domowej i zjawiskiem wymuszonych 

małŜeństw; nalega, aby rząd podejmował 

kroki zapobiegawcze na wszystkich 

szczeblach, zwłaszcza poprzez 

wprowadzenie w Ŝycie ustawy nr 4320 o 

ochronie rodziny i kontrolę jej 

egzekwowania przez policję i wymiar 

sprawiedliwości oraz zobowiązanie gmin 

powyŜej 50 000 mieszkańców do 

utworzenia wystarczającej ilości schronisk 

dla kobiet i nieletnich w 

niebezpieczeństwie, skutecznie 

kontrolując, czy obowiązek ten jest w pełni 

realizowany, a takŜe poprzez 

wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 

i nieletnich opuszczających schroniska, 

którego celem jest zapewnienie im wparcia 

psychologicznego, pomocy prawnej, opieki 

zdrowotnej i ponownej integracji 

społecznej; wzywa rząd do wprowadzenia 

odpowiedniego i skutecznego nadzoru nad 

pełną realizacją tego obowiązku przez 

gminy; nalega, aby wymiar 

sprawiedliwości zagwarantował 

systematyczne i odpowiednie karanie 

przemocy wobec kobiet i nieletnich oraz 

29. wyraŜa głębokie ubolewanie w 

związku z utrzymującymi się wysokimi 

wskaźnikami przemocy domowej, łącznie z 

tzw. zbrodniami honorowymi, i 

zjawiskiem wymuszonych małŜeństw; w 

tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 

inicjatywy ruchu kobiet, które 

uwidaczniają te problemy, i nalega, aby 

rząd podejmował kroki zapobiegawcze na 

wszystkich szczeblach, zwłaszcza poprzez 

wprowadzenie w Ŝycie ustawy nr 4320 o 

ochronie rodziny i kontrolę jej 

egzekwowania przez policję i wymiar 

sprawiedliwości oraz zobowiązanie gmin 

powyŜej 50 000 mieszkańców do 

utworzenia wystarczającej ilości schronisk 

dla kobiet i nieletnich w 

niebezpieczeństwie, skutecznie 

kontrolując, czy obowiązek ten jest w pełni 

realizowany, a takŜe poprzez 

wprowadzenie systemu wsparcia dla kobiet 

i nieletnich opuszczających schroniska, 

którego celem jest zapewnienie im wparcia 

psychologicznego, pomocy prawnej, opieki 

zdrowotnej i ponownej integracji 

społecznej; wzywa rząd do wprowadzenia 

odpowiedniego i skutecznego nadzoru nad 

pełną realizacją tego obowiązku przez 

gminy; nalega, aby wymiar 

sprawiedliwości zagwarantował 
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osób walczących z przemocą „w obronie 

honoru”; 

systematyczne i odpowiednie karanie 

przemocy wobec kobiet i nieletnich oraz 

osób walczących z tzw. zbrodniami 

honorowymi; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/14 

Poprawka  14 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauwaŜa wzajemną zaleŜność 

gospodarek UE i Turcji i podkreśla ich 

potencjał zwiększenia dobrobytu zarówno 

w UE jak i w Turcji, w miarę jak postępuje 

integracja Turcji w UE; 

36. zauwaŜa wzajemną zaleŜność 

gospodarek UE i Turcji i podkreśla ich 

potencjał zwiększenia dobrobytu zarówno 

w UE jak i w Turcji, w miarę jak postępuje 

integracja Turcji w UE; jednocześnie 

wyraŜa jednak zaniepokojenie z powodu 

negatywnych konsekwencji wzrostu 

gospodarczego Turcji dla środowiska, 

archeologii i społeczeństwa; wzywa rząd 

Turcji do ochrony tego dziedzictwa 

archeologicznego i przyrodniczego 

poprzez priorytetowe traktowanie 

mniejszych, zrównowaŜonych pod 

względem ekologicznym i społecznym 

projektów; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/15 

Poprawka  15 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 

wprowadzoną zmianami w konstytucji w 

obszarze dialogu społecznego i praw 

związkowych; nalega jednak, Ŝe ponadto 

ramy prawne, w tym oczekujące na 

przyjęcie prawodawstwo dotyczące 

związków zawodowych musi być spójne z 

normami UE i MOP; zachęca wszystkie 

strony rady gospodarczo-społecznej do 

zwiększenia ich zaangaŜowania i 

współpracy zmierzającej do osiągnięcia 

tego celu; 

37. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 

wprowadzoną zmianami w konstytucji w 

obszarze dialogu społecznego i praw 

związkowych; nalega jednak, Ŝe ponadto 

ramy prawne, w tym oczekujące na 

przyjęcie prawodawstwo dotyczące 

związków zawodowych musi być spójne z 

normami UE i MOP; w związku z tym 

zachęca wszystkie strony rady 

gospodarczo-społecznej do zwiększenia ich 

zaangaŜowania i współpracy zmierzającej 

do osiągnięcia tego celu, tak aby uzyskać 

wskaźniki pozwalające na otwarcie 

rozdziału 19 w sprawie polityki społecznej 

i zatrudnienia;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/16 

Poprawka  16 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. zauwaŜa, Ŝe decyzja Rady UE z dnia 

26 kwietnia 2004 r. dotycząca północnej 

części Cypru nadal nie została wdroŜona; 

wzywa zatem Radę UE do poparcia 

propozycji Komisji w tym względzie;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/17 

Poprawka  17 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. z zadowoleniem przyjmuje trwające 

negocjacje w sprawie rozdziału 

dotyczącego bezpieczeństwa Ŝywności, 

polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej, 

które otwarto dnia 30 czerwca 2010 r; 

zachęca Turcję do podjęcia nieodzownych 

kroków, aby zamknąć pewne rozdziały, np. 

dotyczące polityki w zakresie 

przedsiębiorstw i przemysłu lub 

transeuropejskich sieci; 

49. z zadowoleniem przyjmuje trwające 

negocjacje w sprawie rozdziału 

dotyczącego bezpieczeństwa Ŝywności, 

polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej, 

które otwarto dnia 30 czerwca 2010 r; 

zachęca Turcję i państwa członkowskie do 

podjęcia nieodzownych kroków, aby 

zamknąć pewne rozdziały, np. dotyczące 

polityki w zakresie przedsiębiorstw i 

przemysłu lub transeuropejskich sieci; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/18 

Poprawka  18 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49a. jest powaŜnie zaniepokojony 

polityczną blokadą 18 rozdziałów 

negocjacyjnych, zwłaszcza rozdziału 22, 

23 i 24, odpowiednio odnoszących się do 

polityki regionalnej, wymiaru 

sprawiedliwości i praw podstawowych 

oraz sprawiedliwości, wolności i 

bezpieczeństwa, właśnie wtedy, gdy 

turecką politykę zdominowały reformy w 

obszarze konstytucji i wymiaru 

sprawiedliwości, w których naleŜy się 

kierować europejskimi normami, i kiedy 

to UE i Turcja negocjują umowę o 

readmisji; nalega w tym względzie na 

państwa członkowskie, by nadały nowy 

polityczny impuls negocjacjom z myślą o 

przezwycięŜeniu istniejącej blokady 

politycznej;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/19 

Poprawka  19 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie 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. odnotowuje zakończenie negocjacji w 

sprawie umowy o readmisji między UE a 

Turcją oraz konkluzje Rady WSiSW z 

dnia 25 lutego 2011 r.; wzywa zarówno 

Turcję jak i UE do pełnego przestrzegania 

zobowiązań wynikających z 

międzynarodowego prawa w zakresie 

praw człowieka, zwłaszcza zasady non-

refoulement; z zadowoleniem przyjmuje 

konsultacje ze społeczeństwem 

obywatelskim w sprawie trzech projektów 

ustaw w obszarze polityki azylowej i 

wzywa Wielkie Zgromadzenie Narodowe 

Turcji do niezwłocznego przyjęcia 

kompleksowych i spójnych z normami 

międzynarodowymi przepisów dotyczących 

ochrony i przyjmowania wszystkich 

uchodźców, osób ubiegających się o azyl i 

innych osób, które mogą potrzebować 

ochrony, celem zabezpieczenia ich praw 

bez dyskryminacji w ramach tureckiej 

jurysdykcji; Jest zdania, Ŝe gdy umowa o 

readmisji zostanie podpisana Rada 

powinna upowaŜnićKomisję do 

zainicjowania dialogu z Turcją na temat 

liberalizacji reŜimu wizowego, która 

stanowi konieczny krok zmierzający do 

osiągnięcia mobilności mieszkańców 

kraju kandydującego do UE;  
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7.3.2011 B7-0156/20 

Poprawka  20 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 50a. jest głęboko zaniepokojony 

utrzymującym się łamaniem praw 

człowieka uchodźców, osób ubiegających 

się o azyl i migrantów po obu stronach 

grecko-tureckiej granicy, na morzu i na 

lądzie, gdzie obecne są równieŜ siły 

FRONTEX; uwaŜa, Ŝe projekt władz 

greckich zbudowania muru o długości 

12,5 km na granicy z Turcją jest 

niewłaściwa metoda powstrzymania 

napływu migrantów; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/21 

Poprawka  21 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie 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. z zadowoleniem przyjmuje 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; 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, wzywając jednocześnie rząd 

Turcji i UE do zwiększenia koordynacji 

ich polityki zagranicznej; 

 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/22 

Poprawka  22 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 51a. uwaŜa, Ŝe Turcja ogrywa istotną 

pozytywną rolę w obecnym procesie 

demokratyzacji w krajach arabskich; jest 

przekonany, Ŝe Turcja inspiruje te kraje, 

jeśli chodzi o demokratyzację; zachęca 

zatem Turcję do kontynuowania tej roli 

poprzez pełne wdroŜenie kryteriów 

kopenhaskich;  

Or. en 

 

 


