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7.3.2011 B7-0156/26 

Poprawka  26 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla fakt, Ŝe śledztwa w sprawie 

przypadków planowanych domniemanych 

zamachów stanu, takich jak ERGENEKON 

i SLEDGEHAMMER, muszą dowieść siły 

oraz właściwego, niezaleŜnego i 

przejrzystego funkcjonowania tureckich 

instytucji demokratycznych i wymiaru 

sprawiedliwości; jest zaniepokojony 

nadmiernie długimi okresami aresztowania 

tymczasowego i podkreśla konieczność 

rzeczywistych gwarancji sądowniczych dla 

wszystkich podejrzanych; 

18. podkreśla fakt, Ŝe śledztwa w sprawie 

przypadków planowanych domniemanych 

zamachów stanu, takich jak ERGENEKON 

i SLEDGEHAMMER, stanowią istotną 

szansę na wzmocnienie praworządności i 

demokratyzacji Turcji, muszą zatem 

dowieść siły oraz właściwego, 

niezaleŜnego i przejrzystego 

funkcjonowania tureckich instytucji 

demokratycznych i wymiaru 

sprawiedliwości; jest wielce zaniepokojony 

ostatnimi przypadkami aresztowania 

dziennikarzy Nedima Şenera i Ahmeta 

Şıka oraz nadmiernie długimi okresami 

aresztowania tymczasowego i podkreśla 

konieczność rzeczywistych gwarancji 

sądowniczych dla wszystkich 

podejrzanych; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/27 

Poprawka  27 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa rząd do jak wzmoŜenia 

wysiłków jako część procesu 

demokratycznego otwarcia zmierzających 

do zajęcia się kwestią Kurdów z myślą o 

znalezieniu pokojowego rozwiązania, 

zwłaszcza przez zagwarantowanie spójnej 

interpretacji przepisów umoŜliwiających 

uŜywanie języka kurdyjskiego w Ŝyciu 

politycznym i publicznym oraz w 

szkolnictwie, przez zmianę ustaw 

antyterrorystycznych w celu uniknięcia 

naduŜyć lub zbyt szerokiej interpretacji, 

przez zagwarantowanie prawa do wolności 

wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się, 

przez skuteczne rozpatrzenie problemów 

osób przesiedlonych z ich rodzinnych 

regionów wskutek m.in. przedłuŜających 

się konfliktów, a takŜe przez dalszą 

poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej 

na południowym wschodzie kraju; wyraŜa 

w związku z tym zaniepokojenie toczącymi 

się w Diyarbakirze procesami przeciwko 

151 kurdyjskim działaczom politycznym, 

w tym ośmiu pochodzącym z wyborów 

burmistrzów, co stanowi ingerencję w 

dozwoloną prawem działalność polityczną; 

27. wzywa rząd, aby w ramach procesu 

demokratycznego otwarcia wzmógł wysiłki 

zmierzające do kompleksowego zajęcia się 

kwestią Kurdów z myślą o znalezieniu 

pokojowego rozwiązania, zwłaszcza przez 

zagwarantowanie spójnej interpretacji 

przepisów umoŜliwiających uŜywanie 

języka kurdyjskiego w Ŝyciu politycznym i 

publicznym oraz w szkolnictwie, przez 

zmianę ustaw antyterrorystycznych w celu 

uniknięcia naduŜyć lub zbyt szerokiej 

interpretacji, przez zagwarantowanie prawa 

do wolności wypowiedzi, zgromadzeń i 

zrzeszania się, przez skuteczne 

rozpatrzenie problemów osób 

przesiedlonych z ich rodzinnych regionów 

wskutek m.in. przedłuŜających się 

konfliktów, przez dalszą poprawę sytuacji 

społeczno-gospodarczej na południowym 

wschodzie kraju, a takŜe przez wspieranie 

wysiłków, dzięki którym sprawcy 

wymuszonych zaginięć i niewyjaśnionych 

zabójstw, jakie miały miejsce w latach 90. 

XX wieku, zostaną pociągnięci do 

odpowiedzialności; wyraŜa w związku z 

tym zaniepokojenie toczącymi się w 

Diyarbakirze procesami przeciwko 151 

kurdyjskim działaczom politycznym, w 

tym ośmiu pochodzącym z wyborów 

burmistrzów, co stanowi ingerencję w 
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dozwoloną prawem działalność polityczną; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/28 

Poprawka  28 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. wzywa rząd do prawnego 

zagwarantowania i skutecznego 

egzekwowania równości bez względu na 

płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 

pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 

niepełnosprawność, wiek i orientację 

seksualną; wyraŜa ubolewanie z powodu 

ostatnich spraw sądowych przeciwko 

organizacjom LGBT, jednak z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe te sprawy 

o delegalizację zostały odrzucone przez 

sądy; mimo to dostrzega potrzebę dalszych 

działań przeciwko homofobii i 

dyskryminacji ze względu na orientację 

seksualną; wzywa turecki rząd do 

nakazania tureckim siłom zbrojnym, by 

zaprzestały uznawania homoseksualizmu 

za chorobę „psychoseksualną”; 

30. wzywa rząd do prawnego 

zagwarantowania i skutecznego 

egzekwowania równości bez względu na 

płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i 

pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, 

niepełnosprawność, wiek i orientację 

seksualną; wyraŜa ubolewanie z powodu 

ostatnich spraw sądowych przeciwko 

organizacjom LGBT, jednak z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe te sprawy 

o delegalizację zostały odrzucone przez 

sądy; mimo to dostrzega potrzebę dalszych 

działań przeciwko homofobii i 

dyskryminacji ze względu na orientację 

seksualną, zgodnie z zaleceniem Komitetu 

Ministrów Rady Europy dla państw 

członkowskich w sprawie działań na rzecz 

walki z dyskryminacją ze względu na 

orientację seksualną i toŜsamość płciową; 

wzywa turecki rząd do nakazania tureckim 

siłom zbrojnym, by zaprzestały uznawania 

homoseksualizmu za chorobę 

„psychoseksualną”; apeluje, by projekt 

ustawy o komisji ds. równości i zwalczania 

dyskryminacji został dostosowany do 

norm UE, w tym norm dotyczących 

dyskryminacji ze względu na płeć i 

orientację seksualną; wzywa władze 

krajowe i lokalne, by powstrzymały 

trwającą serię morderstw osób 

transgenderowych, w tym równieŜ osób 



 

AM\860045PL.doc  PE459.690v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

transgenderowych świadczących usługi 

seksualne; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/29 

Poprawka  29 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zaniepokojony obecną sytuacją w 

zakresie wolności prasy, pewnymi 

przypadkami cenzury i rosnącą 

autocenzurą w tureckich mediach, w tym w 

Internecie; wzywa rząd Turcji do ochrony 

zasady wolności prasy; podkreśla, Ŝe 

wolna prasa ma podstawowe znaczenie dla 

demokratycznego społeczeństwa i 

wskazuje w związku z tym na zasadniczą 

rolę wymiaru sprawiedliwości w ochronie i 

zwiększaniu wolności prasy, co 

zagwarantuje publiczną przestrzeń na 

swobodną debatę i przyczyni się do 

właściwego funkcjonowania systemu 

kontroli i równowagi; podkreśla 

konieczność przyjęcia nowej ustawy o 

mediach, która zajmie się m.in. kwestiami 

niezaleŜności, własności i kontroli 

administracyjnej; 

8. jest zaniepokojony pogarszającą się 

sytuacją w zakresie wolności prasy, 

pewnymi przypadkami cenzury i rosnącą 

autocenzurą w tureckich mediach, w tym w 

Internecie; wzywa rząd Turcji do ochrony 

zasady wolności prasy; podkreśla, Ŝe 

niezaleŜna prasa ma podstawowe 

znaczenie dla demokratycznego 

społeczeństwa i wskazuje w związku z tym 

na zasadniczą rolę wymiaru 

sprawiedliwości w ochronie i zwiększaniu 

wolności prasy, co zagwarantuje publiczną 

przestrzeń na swobodną debatę i przyczyni 

się do właściwego funkcjonowania 

systemu kontroli i równowagi; podkreśla 

konieczność przyjęcia nowej ustawy o 

mediach, która zajmie się m.in. kwestiami 

niezaleŜności, własności i kontroli 

administracyjnej; postanawia dokładnie 

śledzić sprawy Nedima Şenera, Ahmeta 

Şıka i innych dziennikarzy 

prześladowanych przez policję lub wymiar 

sprawiedliwości;  

Or. en 

 

 


