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7.3.2011 B7-0156/30 

Poprawka  30 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. wzywa rząd Turcji i wszystkie 

zaangaŜowane strony do czynnego 

wspierania trwających negocjacji w kwestii 

Cypru i do konkretnego przyczynienia się 

do kompleksowego rozwiązania tej kwestii 

oraz wzywa rząd do stworzenia 

sprzyjającego negocjacjom klimatu przez 

natychmiastowe rozpoczęcie wycofywania 

swoich sił zbrojnych z Cypru; 

zdecydowanie wzywa obie wspólnoty na 

Cyprze do intensywnej pracy – o co wnosił 

sekretarz generalny ONZ – na rzecz 

wyciągnięcia korzyści z juŜ osiągniętych 

postępów w negocjacjach w celu 

wypracowania trwałego rozwiązania 

spójnego z odpowiednimi rezolucjami 

Rady Bezpieczeństwa ONZ i 

wspierającego zwłaszcza rezolucję nr 550 

(1984), oraz zasadami, na jakich opiera się 

UE, z korzyścią dla obywateli Cypru, UE i 

Turcji; 

40. wzywa rząd Turcji i wszystkie 

zaangaŜowane strony do czynnego 

wspierania trwających negocjacji w kwestii 

Cypru i do konkretnego przyczynienia się 

do kompleksowego rozwiązania tej kwestii 

oraz wzywa rząd do stworzenia 

sprzyjającego negocjacjom klimatu przez 

natychmiastowe rozpoczęcie wycofywania 

swoich sił zbrojnych z Cypru; 

zdecydowanie wzywa obie wspólnoty na 

Cyprze do intensywnej pracy – o co wnosił 

sekretarz generalny ONZ – na rzecz 

wyciągnięcia korzyści z juŜ osiągniętych 

postępów w negocjacjach w celu 

wypracowania trwałego rozwiązania 

spójnego z odpowiednimi rezolucjami 

Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz zasadami, 

na jakich opiera się UE, z korzyścią dla 

obywateli Cypru, UE i Turcji; wzywa 

Turcję do wdroŜenia rezolucji 550 (1984); 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/31 

Poprawka  31 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. wzywa rząd Turcji i wszystkie 

zaangaŜowane strony do czynnego 

wspierania trwających negocjacji w kwestii 

Cypru i do konkretnego przyczynienia się 

do kompleksowego rozwiązania tej kwestii 

oraz wzywa rząd do stworzenia 

sprzyjającego negocjacjom klimatu przez 

natychmiastowe rozpoczęcie wycofywania 

swoich sił zbrojnych z Cypru; 

zdecydowanie wzywa obie wspólnoty na 

Cyprze do intensywnej pracy – o co wnosił 

sekretarz generalny ONZ – na rzecz 

wyciągnięcia korzyści z juŜ osiągniętych 

postępów w negocjacjach w celu 

wypracowania trwałego rozwiązania 

spójnego z odpowiednimi rezolucjami 

Rady Bezpieczeństwa ONZ, i 

wspierającego zwłaszcza rezolucję nr 550 

(1984), oraz zasadami, na jakich opiera się 

UE, z korzyścią dla obywateli Cypru, UE i 

Turcji; 

40. wzywa rząd Turcji i wszystkie 

zaangaŜowane strony do czynnego 

wspierania trwających negocjacji w kwestii 

Cypru i do konkretnego przyczynienia się 

do kompleksowego rozwiązania tej kwestii 

oraz wzywa rząd do stworzenia 

sprzyjającego negocjacjom klimatu przez 

natychmiastowe rozpoczęcie wycofywania 

swoich sił zbrojnych z Cypru; 

zdecydowanie wzywa obie wspólnoty na 

Cyprze do intensywnej pracy – o co wnosił 

sekretarz generalny ONZ – na rzecz 

wyciągnięcia korzyści z juŜ osiągniętych 

postępów w negocjacjach w celu 

uzyskania dalszej konwergencji w obrębie 

pozostałych do rozwiązania kluczowych 

zagadnień, tak aby wypracować trwałe 

rozwiązanie spójne z odpowiednimi 

rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, i 

wspierającego zwłaszcza rezolucję nr 550 

(1984), oraz zasadami, na jakich opiera się 

UE, z korzyścią dla obywateli Cypru, UE i 

Turcji; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/32 

Poprawka  32 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42a. wzywa Turcję do poszanowania woli 

społeczności Turków cypryjskich, którzy w 

ostatnim czasie masowo protestowali 

przeciwko polityce Cypru w zakresie 

asymilacji i zmian demograficznych; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/33 

Poprawka  33 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 43a. wzywa rząd turecki, aby zaprzestał 

utrudniania ruchu cywilnych statków 

poszukujących ropy na zlecenie Republiki 

Cypryjskiej w wyłącznej strefie 

ekonomicznej Republiki Cypryjskiej; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/34 

Poprawka  34 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 44a. zwraca uwagę na fakt, Ŝe brak 

komunikacji pomiędzy ośrodkami kontroli 

ruchu lotniczego Turcji i Republiki 

Cypryjskiej ma negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo wszystkich obywateli z UE 

oraz spoza UE i kwestia ta musi zostać 

rozwiązana; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/35 

Poprawka  35 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 45a. wzywa Turcję do ponownego 

wprowadzenia uznanych na szczeblu 

międzynarodowym nazw miejscowości i 

miast w obszarach na Cyprze 

kontrolowanych przez wojska tureckie; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/36 

Poprawka  36 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. przyjmuje do wiadomości osiągnięte 

przez Turcję postępy w rozdziale 

dotyczącym energii i nalega, aby Rada bez 

dalszych opóźnień rozpoczęła negocjacje 

nad tym rozdziałem; wzywa rząd Turcji do 

intensyfikacji działań w ramach negocjacji 

dotyczących przystąpienia do Traktatu 

o Wspólnocie Energetycznej; z 

zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez 

Turcję umowy międzyrządowej w sprawie 

gazociągu Nabucco i podpisanie protokołu 

ustaleń dotyczącego działania rurociągu 

gazu ziemnego ITGI, gdyŜ oba te 

przedsięwzięcia stanowią waŜne projekty 

dla bezpieczeństwa energetycznego UE; 

48. przyjmuje do wiadomości osiągnięte 

przez Turcję postępy w rozdziale 

dotyczącym energii; wzywa rząd Turcji do 

intensyfikacji działań w ramach negocjacji 

dotyczących przystąpienia do Traktatu 

o Wspólnocie Energetycznej; z 

zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez 

Turcję umowy międzyrządowej w sprawie 

gazociągu Nabucco i podpisanie protokołu 

ustaleń dotyczącego działania rurociągu 

gazu ziemnego ITGI, gdyŜ oba te 

przedsięwzięcia stanowią waŜne projekty 

dla bezpieczeństwa energetycznego UE; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/37 

Poprawka  37 

Jürgen Klute, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie o postępach Turcji w 2010 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. surowo potępia ciągłe akty przemocy, 

jakich na tureckiej ziemi dopuszcza się 

PKK, która znajduje się juŜ na unijnej 

liście organizacji terrorystycznych, i inne 

ugrupowania terrorystyczne; zachęca 

Turcję, UE i jej państwa członkowskie do 

zacieśnienia współpracy w walce z 

terroryzmem przy ścisłym udziale 

koordynatora ds. przeciwdziałania 

terroryzmowi i Europolu oraz przy pełnym 

poszanowaniu międzynarodowego prawa 

praw człowieka; 

26. surowo potępia wszystkie ciągłe akty 

przemocy wobec ludności cywilnej na 

tureckiej ziemi; zachęca Turcję do 

zwiększenia wysiłków na rzecz 

pokojowego i trwałego rozwiązania 

konfliktu zbrojnego między państwem 

tureckim a PKK, co ma zasadnicze 

znaczenie dla zapewnienia stabilności, 

demokracji i pokoju w Turcji; 

Or. en 

 

 


