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11.4.2016 B8-0442/8 

Poprawka  8 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że UE opowiada się 

za dalszym rozszerzeniem, które jest 

kluczowym elementem polityki na rzecz 

wspierania pokoju, demokracji, 

bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie; 

mając na uwadze, że każdy kraj 

kandydujący będzie oceniany na 

podstawie własnych osiągnięć; 

B. mając na uwadze, że dalsze rozszerzenie 

UE nie powinno być celem samym w 

sobie; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Poprawka  9 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że Turcja jest dla UE 

kluczowym partnerem strategicznym i że 

aktywne i wiarygodne negocjacje 

stanowiłyby najbardziej odpowiednie ramy 

dla wykorzystania pełnego potencjału 

stosunków między UE a Turcją; 

odnotowuje ożywienie procesu 

akcesyjnego przez UE i wyraża nadzieję, 

że otwarcie nowych rozdziałów 

negocjacyjnych doprowadzi do 

konkretnych postępów; w związku z tym 

wzywa stronę turecką do konkretnych 

postępów i rzeczywistego zaangażowania; 

ponawia swój apel do Komisji o 

dokonanie ponownej oceny 

dotychczasowego sposobu prowadzenia 

negocjacji oraz możliwości poprawy i 

pogłębienia stosunków UE-Turcja i 

wzajemnej współpracy; zdecydowanie 

wspiera usystematyzowany, częstszy i 

otwarty dialog polityczny na wysokim 

szczeblu na kluczowe tematy będące 

przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

takie jak migracja, zwalczanie terroryzmu, 

energia, gospodarka i handel; 

2. ubolewa z powodu ożywienia procesu 

akcesyjnego przez UE; przypomina 

Komisji o jej obietnicy z 2004 r., aby 

zawiesić negocjacje, jeżeli Turcja w 

oczywisty sposób nie wypełni swoich 

zobowiązań polegających na spełnieniu 

kryteriów kopenhaskich; wzywa Komisję i 

Radę do przerwania procesu 

negocjacyjnego; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Poprawka  10 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że reforma konstytucyjna 

powinna doprowadzić do powstania 

świeckiego, pluralistycznego, 

integracyjnego i tolerancyjnego 

społeczeństwa; podkreśla, że podstawę 

nowej konstytucji powinien stanowić 

szeroki konsensus między wszystkimi 

siłami politycznymi i w całym 

społeczeństwie, przy pełnym 

poszanowaniu praw mniejszości bez 

względu na pochodzenie kulturowe czy 

religijne, co powinno stanowić solidny 

fundament dla poszanowania 

podstawowych wolności i praworządności; 

wzywa Turcję do pełnego poszanowania 

praworządności, podstawowych praw 

i wolności, zwłaszcza wolności 

mniejszości religijnych i etnicznych; 

podkreśla potrzebę wprowadzenia 

kompleksowego prawa 

antydyskryminacyjnego, w tym zakazu 

dyskryminacji i mowy nienawiści ze 

względu na pochodzenie etniczne, 

wyznanie, orientację seksualną, płeć i 

tożsamość płciową, a także włączenia 

zakazu takiej dyskryminacji do nowej 

konstytucji; podkreśla, że nie powinno to 

uniemożliwiać Turcji przyznania 

specjalnych praw obywatelom ze względu 

na pochodzenie etniczne, religię lub język, 

aby mogli zachować swą tożsamość; w 

19. uważa, że reforma konstytucyjna 

powinna doprowadzić do powstania 

świeckiego, pluralistycznego, 

integracyjnego i tolerancyjnego 

społeczeństwa; podkreśla, że podstawę 

nowej konstytucji powinien stanowić 

szeroki konsensus między wszystkimi 

siłami politycznymi i w całym 

społeczeństwie, przy pełnym 

poszanowaniu praw mniejszości bez 

względu na pochodzenie kulturowe czy 

religijne, co powinno stanowić solidny 

fundament dla poszanowania 

podstawowych wolności i praworządności; 

wzywa Turcję do pełnego poszanowania 

praworządności, podstawowych praw 

i wolności, zwłaszcza wolności 

mniejszości religijnych i etnicznych; 

podkreśla potrzebę wprowadzenia 

kompleksowego prawa 

antydyskryminacyjnego, w tym zakazu 

dyskryminacji i mowy nienawiści ze 

względu na pochodzenie etniczne, 

wyznanie, orientację seksualną, płeć i 

tożsamość płciową, a także włączenia 

zakazu takiej dyskryminacji do nowej 

konstytucji; podkreśla, że nie powinno to 

uniemożliwiać Turcji przyznania 

specjalnych praw obywatelom ze względu 

na pochodzenie etniczne, religię lub język, 

aby mogli zachować swą tożsamość; w 
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związku z tym zauważa, że należy 

poczynić dalsze kroki, aby rozwiązać 

problemy, z którymi zmagają się 

członkowie greckiej mniejszości, w 

szczególności w odniesieniu do edukacji i 

praw własności; wzywa tureckie władze do 

podjęcia środków sądowych wobec osób i 

organów odpowiedzialnych za popełnienie 

wszelkiego rodzaju przestępstw z 

nienawiści, w tym antysemityzmu, zgodnie 

z deklaracją zawartą w rządowym pakiecie 

na rzecz demokratyzacji z 2013 r.; potępia 

pasywną postawę tureckiego rządu wobec 

poważnych gróźb kierowanych pod 

adresem chrześcijan i chrześcijańskich 

księży w mediach społecznościowych; 

oczekuje, że turecki rząd będzie traktował 

wszystkich obywateli tureckich bez 

uprzedzeń co do wyznawanej przez nich 

religii; wzywa tureckie władze, aby – 

mając na uwadze fakt, że Turcja posiada 

największą populację mniejszości romskiej 

na świecie – wdrożyły konkretne i 

skuteczne środki w celu uzyskania przez 

Romów de facto równych praw w tureckim 

społeczeństwie oraz w celu poprawy 

sytuacji Romów, zwracając szczególną 

uwagę na sytuację dzieci romskich orz 

integrację kobiet romskich; 

związku z tym zauważa, że należy 

poczynić dalsze kroki, aby rozwiązać 

problemy, z którymi zmagają się 

członkowie greckiej mniejszości, w 

szczególności w odniesieniu do edukacji i 

praw własności; wzywa tureckie władze do 

podjęcia środków sądowych wobec osób i 

organów odpowiedzialnych za popełnienie 

wszelkiego rodzaju przestępstw z 

nienawiści, w tym antysemityzmu, zgodnie 

z deklaracją zawartą w rządowym pakiecie 

na rzecz demokratyzacji z 2013 r.; potępia 

pasywną postawę tureckiego rządu wobec 

poważnych gróźb kierowanych pod 

adresem chrześcijan i chrześcijańskich 

księży w mediach społecznościowych; 

oczekuje, że turecki rząd będzie traktował 

wszystkich obywateli tureckich bez 

uprzedzeń co do wyznawanej przez nich 

religii; wzywa tureckie władze, aby – 

mając na uwadze fakt, że Turcja posiada 

największą populację mniejszości romskiej 

na świecie – wdrożyły konkretne i 

skuteczne środki w celu uzyskania przez 

Romów de facto równych praw w tureckim 

społeczeństwie oraz w celu poprawy 

sytuacji Romów, zwracając szczególną 

uwagę na sytuację dzieci romskich orz 

integrację kobiet romskich; wzywa Turcję 

do uznania ludobójstwa Ormian; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Poprawka  11 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. z zadowoleniem przyjmuje udział 

Turcji w światowej koalicji przeciwko ISIL 

oraz otwarcie tureckich baz dla sił Stanów 

Zjednoczonych i koalicji; wzywa Turcję do 

działania przy zachowaniu koniecznej 

powściągliwości oraz w pełnej współpracy 

z jej zachodnimi sojusznikami; 

34. uważa, że udział Turcji w światowej 

koalicji przeciwko ISIL nie jest w pełni 

przekonujący;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Poprawka  12 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa Turcję do dalszego zwiększenia 

wysiłków, tak aby zapobiec 

przemieszczaniu się przez jej terytorium 

zagranicznych bojowników do ISIL/Daisz 

oraz do innych ugrupowań 

ekstremistycznych, a także przekazywaniu 

tym organizacjom pieniędzy i sprzętu; 

obawia się, że władze tureckie mogły nie 

podjąć wszystkich możliwych kroków w 

celu powstrzymania i zapobiegania 

działalności ISIL/Daisz, w szczególności w 

zakresie zwalczania przemytu ropy przez 

granice Turcji; wzywa UE do zwiększenia 

możliwości wymiany informacji oraz do 

ścisłej współpracy z tureckimi władzami w 

tej kwestii, tak aby dalej wspierać walkę z 

sieciami przemytniczymi; zauważa 

uchybienia w aresztowaniach 

zagranicznych bojowników i kontroli 

granic z Irakiem i Syrią; 

35. wzywa Turcję, by zapobiegała 

przemieszczaniu się przez jej terytorium 

zagranicznych bojowników do ISIL/Daisz 

oraz do innych ugrupowań 

ekstremistycznych, a także przekazywaniu 

tym organizacjom pieniędzy i sprzętu; 

obawia się, że władze tureckie mogły nie 

podjąć wszystkich możliwych kroków w 

celu powstrzymania i zapobiegania 

działalności ISIL/Daisz, w szczególności w 

zakresie zwalczania przemytu ropy przez 

granice Turcji; wzywa UE do zwiększenia 

możliwości wymiany informacji oraz do 

ścisłej współpracy z tureckimi władzami w 

tej kwestii, tak aby dalej wspierać walkę z 

sieciami przemytniczymi; zauważa 

uchybienia w aresztowaniach 

zagranicznych bojowników i kontroli 

granic z Irakiem i Syrią; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Poprawka  13 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. popiera odnowione porozumienie 

polityczne między UE a Turcją w sprawie 

wyzwań geopolitycznych, a w 

szczególności w sprawie kryzysu 

uchodźczego i migracyjnego; uznaje 

wielki wkład humanitarny Turcji w 

przyjęcie największej populacji uchodźców 

na świecie; wzywa UE i Turcję, aby 

połączyły siły na rzecz poprawy i 

zapewnienia godnych warunków życia i 

podstawowego wsparcia w obozach dla 

uchodźców oraz ułatwiły pracę Biura 

Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 

w celu uniknięcia masowego napływu 

migrantów; wzywa UE do dalszej 

współpracy z tureckimi urzędnikami 

państwowymi w celu zapewnienia 

prawidłowej dokumentacji migrantów; 

przypomina, że Turcja jest jednym z 

głównych krajów tranzytu dla migrantów i 

uchodźców chcących dostać się do UE nie 

tylko z Syrii, ale również z wielu innych 

krajów; podkreśla znaczenie współpracy z 

Turcją w zakresie rozwiązania kryzysu 

uchodźczego oraz zapobiegania utracie 

życia na morzu; 

37. zauważa, że Turcja zrobiła niewiele w 

kwestii zwalczania nielegalnej imigracji i 

przemytu ludzi ze swoich wybrzeży i 

innych granic do Grecji i Bułgarii; 

potępia fakt, że Turcja w rzeczywistości 

wykorzystała masowy napływ nielegalnej 

imigracji jako technikę szantażu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Poprawka  14 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

dniu 29 listopada 2015 r. rozpoczęto 

wdrażanie wspólnego planu działania UE–

Turcja dotyczącego uchodźców i 

zarządzania migracją, będącego 

elementem kompleksowego planu 

współpracy opartego na podziale 

odpowiedzialności, wzajemnych 

zobowiązaniach i wynikach, i podkreśla 

konieczność jego natychmiastowej 

realizacji; podkreśla, że współpraca UE–

Turcja w sprawie migracji nie powinna 

być powiązana z harmonogramem, treścią 

i warunkami procesu negocjacyjnego; jest 

zdania, że przeniesienie kryzysu 

uchodźczego do Turcji nie jest 

wiarygodnym i trwałym rozwiązaniem 

tego problemu; odwołuje się do 

solidarności państw członkowskich UE i 

wzywa do rozszerzenia listy państw, które 

przyjmą uchodźców w ramach 

przesiedlenia w duchu podziału obciążeń i 

odpowiedzialności;  

38. odrzuca wspólny plan działania UE-

Turcja dotyczący uchodźców i zarządzania 

migracją; odrzuca przeniesienie kryzysu 

uchodźczego do Turcji; podkreśla, że 

koncepcja Schengen i unijna polityka 

imigracyjna i azylowa nie sprawdziły się;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Poprawka  15 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. zachęca rząd, aby w pełni i w sposób 

niedyskryminacyjny spełnił kryteria 

wskazane w planie działania dotyczącym 
liberalizacji reżimu wizowego wobec 

wszystkich państw członkowskich; 

przypomina, że liberalizacja wizowa to 

proces oparty na osiągnięciach i dopiero 

po spełnieniu norm tureccy obywatele 

zostaną objęci ruchem bezwizowym; 

zwraca się do Komisji o zapewnienie 

szerszej pomocy technicznej w celu 

umożliwienia Turcji spełnienia warunków 

planu działania dotyczącego liberalizacji 

reżimu wizowego; 

45. odrzuca program liberalizacji reżimu 

wizowego; wskazuje, że nieuchronnie 

doprowadzi to do jeszcze większej 

niekontrolowanej nielegalnej imigracji; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Poprawka  16 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. wyraża uznanie dla znacznych 

postępów osiągniętych w rozmowach w 

sprawie zjednoczenia Cypru 

prowadzonych pod auspicjami ONZ; z 

zadowoleniem przyjmuje wspólną 

deklarację obu przywódców z dnia 11 

lutego 2014 r. stanowiącą podstawę 

porozumienia; popiera przekształcenie 

Republiki Cypryjskiej w federację złożoną 

z dwóch społeczności i dwóch stref, 

posiadającą jedną suwerenność, jedną 

osobowość międzynarodową i jedno 

obywatelstwo, charakteryzującą się 

równością polityczną między obiema 

społecznościami oraz równymi szansami 

dla wszystkich obywateli, nie przesądzając 

o ostatecznym kształcie porozumienia, 

zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 

Bezpieczeństwa ONZ i prawem 

międzynarodowym; pochwala 

konstruktywne podejście przywódców obu 

społeczności na wyspie – Greków 

cypryjskich i Turków cypryjskich – oraz 

ich determinację i niestrudzone wysiłki na 

rzecz jak najszybszego znalezienia 

sprawiedliwego, kompleksowego i 

trwałego rozwiązania; podkreśla, jak 

ważne dla całego regionu oraz Europy i 

Unii Europejskiej jest znalezienie 

rozwiązania dla utrzymującego się od 

dziesięcioleci problemu Cypru; z 

46. sprzeciwia się utworzeniu nowego 

państwa cypryjskiego, które podważyłoby 

prawowitość Republiki Cypryjskiej, 

państwa członkowskiego UE;  
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zadowoleniem przyjmuje zatem możliwość 

przeprowadzenia nowego referendum w 

sprawie zjednoczenia i wzywa wszystkie 

strony, aby przyczyniły się do pozytywnego 

rezultatu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Poprawka  17 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

prezydenta Republiki Cypryjskiej 

Nikosa Anastasiadisa, by język turecki stał 

się jednym z języków urzędowych UE, i 

wzywa strony do przyspieszenia tego 

procesu; odnotowuje konieczność 

uprzedniego, gruntownego przygotowania 

wdrożenia dorobku prawnego UE w 

przyszłym państwie związkowym Turków 

cypryjskich po wejściu w życie 

porozumienia; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje ustanowienie 

dwuspołecznościowego komitetu ad hoc 

ds. przygotowań związanych z 

przystąpieniem do UE; zachęca 

Parlament Europejski i Komisję do 

zwiększenia wysiłków na rzecz współpracy 

z Turkami cypryjskimi w przygotowaniach 

do pełnej integracji z UE; zachęca 

przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego do poczynienia 

niezbędnych kroków w przypadku 

osiągnięcia porozumienia; 

52. odrzuca inicjatywę prezydenta 

Republiki Cypryjskiej Nikosa 

Anastasiadisa, by język turecki stał się 

jednym z języków urzędowych UE;  

Or. en 

 

 


