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11.4.2016 B8-0442/19 

Poprawka  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. 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, pod warunkiem że 

Turcja najpierw wypełni swoje 

zobowiązania podjęte w ramach 

negocjacyjnych; 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; 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Poprawka  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa do modernizacji unii celnej i do 

rozszerzenia jej o nowe sektory, w tym o 

produkty rolne, usługi i zamówienia 

publiczne; odnotowuje, że negocjacje w tej 

sprawie mają się rozpocząć w drugiej 

połowie 2016 r.; przypomina, że unia celna 

może wykorzystać pełnię swego potencjału 

jedynie wtedy, gdy Turcja w pełni wdroży 

protokół dodatkowy w odniesieniu do 

wszystkich państw członkowskich; jest 

zdania, że należy uwzględnić interesy 

Turcji w przyszłych umowach o wolnym 

handlu podpisywanych przez UE z 

krajami trzecimi, w szczególności w 

przypadku negocjacji między UE a USA w 

sprawie transatlantyckiego partnerstwa w 

dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP); 
wzywa do poprawy swobodnego 

przepływu osób i do rozszerzenia wymiany 

międzykulturowej; 

5. wzywa do modernizacji unii celnej i do 

rozszerzenia jej o nowe sektory, w tym o 

produkty rolne, usługi i zamówienia 

publiczne; odnotowuje, że negocjacje w tej 

sprawie mają się rozpocząć w drugiej 

połowie 2016 r.; przypomina, że unia celna 

może wykorzystać pełnię swego potencjału 

jedynie wtedy, gdy Turcja w pełni wdroży 

protokół dodatkowy w odniesieniu do 

wszystkich państw członkowskich; wzywa 

do poprawy swobodnego przepływu osób i 

do rozszerzenia wymiany 

międzykulturowej; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Poprawka  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że Turcja powinna 

stopniowo zbliżać swoją politykę 

zagraniczną do polityki zagranicznej UE 

zgodnie z postanowieniami ram 

negocjacyjnych; jest zdania, że zasadnicze 

znaczenie ma nasilenie wymiany 

informacji na temat zagadnień polityki 

zagranicznej oraz że należy we właściwych 

przypadkach zapraszać ministra spraw 

zagranicznych Turcji do udziału w 

posiedzeniach Rady do Spraw 

Zagranicznych; przypomina, że Turcja ma 

strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa 

energetycznego UE jako jeden z głównych 

krajów tranzytu; uważa, że kluczowe 

znaczenie ma szybki rozwój współpracy w 

zakresie energii oraz rozszerzenie 

korytarza przesyłowego energii przez 

Turcję do Unii Europejskiej; 

7. przypomina, że Turcja powinna 

stopniowo zbliżać swoją politykę 

zagraniczną do polityki zagranicznej UE 

zgodnie z postanowieniami ram 

negocjacyjnych; przypomina, że Turcja ma 

strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa 

energetycznego UE jako jeden z głównych 

krajów tranzytu; uważa, że kluczowe 

znaczenie ma szybki rozwój współpracy w 

zakresie energii oraz rozszerzenie 

korytarza przesyłowego energii przez 

Turcję do Unii Europejskiej; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Poprawka  22 

Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. ponownie podkreśla potrzebę 

wzmocnienia stosunków dobrosąsiedzkich, 

gdyż kwestia ta stanowi podstawę ram 

negocjacyjnych i kluczowy element 

procesu rozszerzenia; w związku z tym 

wzywa Turcję do, aby dołożyła większych 

starań w celu rozwiązania 

nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, 

w tym dotyczących nieuregulowanych 

zobowiązań prawnych i sporów o granice 

lądowe i morskie oraz przestrzeń 

powietrzną z jej bezpośrednimi sąsiadami, 

zgodnie z postanowieniami karty ONZ i z 

prawem międzynarodowym; wzywa rząd 

turecki do podpisania i ratyfikacji 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawie morza (UNCLOS); nalega, aby rząd 

turecki zaprzestał regularnego naruszania 

greckiej przestrzeni powietrznej i wód 

terytorialnych oraz przerwał przeloty 

tureckich samolotów wojskowych nad 

wyspami greckimi; apeluje do Turcji i 

Armenii, aby przystąpiły do normalizacji 

wzajemnych stosunków poprzez 

bezwarunkowe nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych, oraz wzywa do otwarcia 

granicy turecko-armeńskiej, które może się 

przyczynić do poprawy obustronnych 

stosunków, ze szczególnym 

8. ponownie podkreśla potrzebę 

wzmocnienia stosunków dobrosąsiedzkich, 

gdyż kwestia ta stanowi podstawę ram 

negocjacyjnych i kluczowy element 

procesu rozszerzenia; w związku z tym 

ponownie wyraża ubolewanie, że 

deklaracja casus belli, wydana przez 

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji 

wobec Grecji, nie została jeszcze 

wycofana; wzywa Turcję do, aby dołożyła 

większych starań w celu rozwiązania 

nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, 

w tym dotyczących nieuregulowanych 

zobowiązań prawnych i sporów o granice 

lądowe i morskie oraz przestrzeń 

powietrzną z jej bezpośrednimi sąsiadami, 

zgodnie z postanowieniami karty ONZ i z 

prawem międzynarodowym; wzywa rząd 

turecki do podpisania i ratyfikacji 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawie morza (UNCLOS); nalega, aby rząd 

turecki zaprzestał regularnego naruszania 

greckiej przestrzeni powietrznej i wód 

terytorialnych oraz przerwał przeloty 

tureckich samolotów wojskowych nad 

wyspami greckimi; apeluje do Turcji i 

Armenii, aby przystąpiły do normalizacji 

wzajemnych stosunków poprzez 

bezwarunkowe nawiązanie stosunków 
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uwzględnieniem współpracy 

transgranicznej i integracji gospodarczej; 

dyplomatycznych, oraz wzywa do otwarcia 

granicy turecko-armeńskiej, które może się 

przyczynić do poprawy obustronnych 

stosunków, ze szczególnym 

uwzględnieniem współpracy 

transgranicznej i integracji gospodarczej; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Poprawka  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że zgodnie z zobowiązaniem 

UE do poszanowania praworządności i 

podstawowych wartości, w Turcji są pilnie 

potrzebne reformy w dziedzinach wymiaru 

sprawiedliwości i praw podstawowych 

oraz sprawiedliwości, wolności i 

bezpieczeństwa; nie podważając 

stanowiska państw członkowskich, wzywa 

Radę UE do zaproponowania – po 

spełnieniu oficjalnych kryteriów – 

otwarcia rozdziału 23 (wymiar 

sprawiedliwości i prawa podstawowe) i 

rozdziału 24 (sprawiedliwość, wolność i 

bezpieczeństwo) oraz do dopilnowania, by 

proces reform w Turcji był kształtowany w 

oparciu o unijne wartości i normy; wzywa 

Turcję do pełnej współpracy z Radą 

Europy i Komisją Wenecką w dziedzinie 

reform w sądownictwie; 

9. jest zdania, że zgodnie z zobowiązaniem 

UE do poszanowania praworządności i 

podstawowych wartości, w Turcji są pilnie 

potrzebne reformy w dziedzinach wymiaru 

sprawiedliwości i praw podstawowych 

oraz sprawiedliwości, wolności i 

bezpieczeństwa; wzywa Turcję, by 

wypełniła swoje zobowiązania podjęte w 

ramach negocjacyjnych, tak aby Rada UE 

mogła – nie podważając stanowiska 

państw członkowskich – zaproponować po 

spełnieniu oficjalnych kryteriów otwarcie 

rozdziału 23 (wymiar sprawiedliwości i 

prawa podstawowe) i rozdziału 24 

(sprawiedliwość, wolność i 

bezpieczeństwo) oraz dopilnować, by 

proces reform w Turcji był kształtowany w 

oparciu o unijne wartości i normy; wzywa 

Turcję do pełnej współpracy z Radą 

Europy i Komisją Wenecką w dziedzinie 

reform w sądownictwie; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Poprawka  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wyraża głębokie zaniepokojenie 

pogarszającą się sytuacją w południowo-

wschodniej Turcji; uznaje uzasadnione 

prawo Turcji do zwalczania terroryzmu; 

podkreśla jednak, że środki bezpieczeństwa 

należy podejmować z poszanowaniem 

praworządności i praw człowieka; 

podkreśla, że operacje antyterrorystyczne 

muszą być proporcjonalne i nie mogą 

przybierać formy zbiorowej kary; potępia 

nadużycia specjalnych służb 

bezpieczeństwa i wzywa do postawienia 

sprawców przed sądem;  

26. wyraża głębokie zaniepokojenie 

pogarszającą się sytuacją w południowo-

wschodniej Turcji; przypomina o 

odpowiedzialności rządu tureckiego za 

ochronę wszystkich ludzi mieszkających 

na terytorium tego kraju, bez względu na 

to, z jakiej kultury czy religii się wywodzą; 
uznaje uzasadnione prawo Turcji do 

zwalczania terroryzmu przy poszanowaniu 

prawa międzynarodowego; podkreśla 

jednak, że środki bezpieczeństwa należy 

podejmować z poszanowaniem 

praworządności i praw człowieka; 

podkreśla, że wszystkie operacje sił 

bezpieczeństwa muszą być proporcjonalne 

i nie mogą przybierać formy zbiorowej 

kary; potępia nadużycia specjalnych służb 

bezpieczeństwa i wzywa do postawienia 

sprawców przed sądem; apeluje o 

przestrzeganie prawa humanitarnego, tak 

aby wszyscy ranni mogli otrzymać pomoc 

lekarską, do której mają prawo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Poprawka  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. potępia i uznaje za bezzasadny powrót 

do przemocy PKK, która znajduje się 

na unijnym wykazie organizacji 

terrorystycznych; podkreśla, że problemu 

kurdyjskiego nie da się rozwiązać 

przemocą i wzywa rząd turecki do podjęcia 

odpowiedzialności za wznowienie 

negocjacji w celu znalezienia 

kompleksowego i trwałego rozwiązania 

kwestii kurdyjskiej; wzywa PKK do 

złożenia broni, porzucenia 

terrorystycznych metod działania oraz do 

sięgnięcia po pokojowe i legalne środki w 

celu wyrażenia swoich oczekiwań; 

zdecydowanie potępia zamachy na siły 

bezpieczeństwa i ludność cywilną; w 

związku z tym wyraża poważne 

zaniepokojenie stawianiem barykad i 

kopaniem okopów przez bojowników 

YDG-H; podkreśla jednak, że pokojowe 

protesty muszą być dozwolone; 

27. wyraża głębokie zaniepokojenie tym, 

że perspektywa pokojowego i 

demokratycznego rozwiązania kwestii 

kurdyjskiej w Turcji jest poważnie 

zagrożona; podkreśla, że problemu 

kurdyjskiego nie da się rozwiązać 

przemocą i wzywa rząd turecki do 

zaprzestania prześladowań ludności 

kurdyjskiej i wszystkich mniejszości oraz 
do podjęcia odpowiedzialności za 

wznowienie negocjacji w celu znalezienia 

kompleksowego i trwałego rozwiązania 

kwestii kurdyjskiej; wzywa PKK do 

złożenia broni, porzucenia 

terrorystycznych metod działania oraz do 

sięgnięcia po pokojowe i legalne środki w 

celu wyrażenia swoich oczekiwań; 

zdecydowanie potępia zamachy na siły 

bezpieczeństwa i ludność cywilną; w 

związku z tym wyraża poważne 

zaniepokojenie stawianiem barykad i 

kopaniem okopów przez bojowników 

YDG-H, a także doniesieniami organizacji 

pozarządowych na temat alarmującej 

sytuacji ludności cywilnej, zwłaszcza w 

miastach Sur i Cizre; podkreśla jednak, że 

pokojowe protesty muszą być dozwolone; 
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11.4.2016 B8-0442/26 

Poprawka  26 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González Peñas, João 

Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. podkreśla, że włączenie PKK na 

unijną listę organizacji terrorystycznych 

utrudnia ustanowienie pokoju, 

nawiązanie dialogu i prowadzenie 

negocjacji, a także ułatwia naruszanie 

praw człowieka; w związku z tym wzywa 

Radę do przeglądu tej listy i usunięcia z 

niej PKK; wzywa tureckie władze do 

wznowienia rozmów z przywódcami PKK 

w celu znalezienia pokojowego 

rozwiązania problemu kurdyjskiego; 

Or. en 

 

 


