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11.4.2016 B8-0442/27 

Poprawka  27 

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, Marisa Matias, 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 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. głęboko ubolewa z powodu 

zastraszania i ścigania ponad 1000 

nauczycieli akademickich, którzy podpisali 

petycję zawierającą apel o pokój; 

podkreśla, że osoby odpowiedzialne za 

śmierć prawnika Tahira Elçiego, który 

poświęcił swoje życie walce o pokój i 

prawa człowieka, muszą stanąć przed 

wymiarem sprawiedliwości; wyraża 

poważne zaniepokojenie z powodu 

postępowań sądowych, skierowanych 

głównie przeciw członkom HDP, a także 

obecnego przetrzymywania w więzieniach 

i odwołania członków władz lokalnych, w 

tym 25 burmistrzów, i gróźb kierowanych 

pod adresem wielu kurdyjskich polityków; 

32. głęboko ubolewa z powodu 

zastraszania i ścigania ponad 1000 

nauczycieli akademickich, którzy podpisali 

petycję zawierającą apel o pokój; w tym 

kontekście apeluje o uwolnienie osób 

uwięzionych oraz potępia 

przetrzymywanie w izolacji prof. 

Muzaffera Kayi, Kıvança Ersoya i Esry 

Mungan-Gürsoy; podkreśla, że osoby 

odpowiedzialne za śmierć prawnika Tahira 

Elçiego, który poświęcił swoje życie walce 

o pokój i prawa człowieka, muszą stanąć 

przed wymiarem sprawiedliwości; wyraża 

poważne zaniepokojenie z powodu 

postępowań sądowych, skierowanych 

głównie przeciw członkom HDP, a także 

obecnego przetrzymywania w więzieniach 

i odwołania członków władz lokalnych, w 

tym 25 burmistrzów, i gróźb kierowanych 

pod adresem wielu kurdyjskich polityków; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Poprawka  28 

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

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

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

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 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. ubolewa, że w dniu 29 listopada 2015 

r. rozpoczęto wdrażanie wspólnego planu 

działania UE–Turcja dotyczącego 

uchodźców i zarządzania migracją, i 

wyraża poważne zaniepokojenie 

gwałtownie rosnącą liczbą doniesień o 

naruszeniach praw człowieka uchodźców 

(deportacje, arbitralne zatrzymania, brak 

statusu prawnego); podkreśla, że 

współpraca UE–Turcja w sprawie migracji 

nie powinna być powiązana z 

harmonogramem, treścią i warunkami 

procesu negocjacyjnego; ubolewa, że 

wspólny plan działania UE–Turcja 

dotyczący uchodźców i zarządzania 

migracją kompletnie nie uwzględnia 

realnej sytuacji migrantów i uchodźców w 

Turcji i został odrzucony przez 

organizacje międzynarodowe, takie jak 

UNHCR, i organizacje pozarządowe jako 

niezgodny z prawem unijnym i 

międzynarodowym; jest zdania, że 

przeniesienie kryzysu uchodźczego do 

Turcji nie jest wiarygodnym i trwałym 

rozwiązaniem tego problemu; w tym 

kontekście podkreśla, że współpraca w 

zakresie migracji nie powinna być kartą 

przetargową ani być uzależniona 
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wyłącznie od zaostrzenia kontroli na 

granicach czy od procesu akcesyjnego, 

lecz powinna przynosić również korzyści 

migrantom i azylantom i uwzględniać 

przestrzeganie ich praw; 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;  

Or. en 



 

AM\1091935PL.doc  PE579.859v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2016 B8-0442/29 

Poprawka  29 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

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 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. docenia, że Turcja jeszcze do niedawna 

prowadziła politykę otwartych granic dla 

syryjskich uchodźców; pochwala 

wprowadzenie nowych przepisów do 

tureckiego systemu wizowego, dzięki 

którym odnotowano już gwałtowny spadek 

liczby przypadków nielegalnego 

przekraczania granicy; podkreśla jednak, 

że w stosunku do krajów stanowiących 

główne źródło nielegalnej migracji należy 

prowadzić dużo bardziej rygorystyczną 

politykę wizową, zgodną z polityką wizową 

UE, tak aby ograniczyć napływ 

migrantów, którzy nie potrzebują ochrony 

międzynarodowej, przez Turcję do 

Europy; podkreśla, że Turcja potrzebuje 

wszelkiej pomocy przy zwiększaniu 

bezpieczeństwa swoich granic oraz 

nasilaniu walki z przemytnikami ludzi; 

wzywa Turcję do prowadzenia polityki 

zerowej tolerancji oraz do podjęcia 

skutecznych działań w celu powstrzymania 

przemytu ludzi oraz napływu uchodźców 

na greckie wyspy, co prowadzi do 

poważnych problemów humanitarnych, 

politycznych, społecznych i związanych z 

bezpieczeństwem w UE; zachęca do 

zacieśnienia współpracy między Turcją, 

41. docenia, że Turcja jeszcze do niedawna 

prowadziła politykę otwartych granic dla 

syryjskich uchodźców i wzywa do jej 

przywrócenia; podkreśla, że Turcja 

potrzebuje wszelkiej pomocy w walce z 

przemytnikami ludzi, i przypomina, że 

można to osiągnąć głównie poprzez 

zapewnienie uchodźcom bezpośredniego 

legalnego dostępu z Turcji do UE; wzywa 

Turcję do prowadzenia polityki zerowej 

tolerancji oraz do podjęcia skutecznych 

działań w celu powstrzymania przemytu 

ludzi; wzywa do wprowadzenia 

natychmiastowego, zakrojonego na 

szeroką skalę i wiążącego planu 

przesiedlenia bezpośrednio z Turcji do 

państw członkowskich UE, który także 

zmniejszy ryzyko utraty życia na morzu w 

wyniku napływu uchodźców na greckie 

wyspy; zachęca Turcję do zwiększenia 

wysiłków w dziedzinie operacji 

poszukiwawczo-ratunkowych na jej 

wodach terytorialnych, zapewnienia 

lepszej współpracy między tureckimi i 

greckimi ośrodkami koordynacji 

ratownictwa, a także do poprawy 

dwustronnej wymiany informacji na temat 

niebezpieczeństwa na morzu; przyznaje, że 
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Bułgarią i Grecją w dziedzinie operacji 

poszukiwawczo-ratunkowych na Morzu 

Egejskim oraz domaga się, by Frontex 

zaproponował tureckiej straży 

przybrzeżnej wsparcie i zwiększył 

wzajemną wymianę informacji; przyznaje, 

że środki na rzecz walki z przemytem 

mogą odnieść skutek jedynie przy 

jednoczesnym utworzeniu bezpiecznych i 

legalnych dróg dostępu do Unii 

Europejskiej dla uchodźców i osób 

ubiegających się o azyl; 

środki na rzecz walki z przemytem mogą 

odnieść skutek jedynie przy jednoczesnym 

utworzeniu bezpiecznych i legalnych dróg 

dostępu do Unii Europejskiej dla 

uchodźców i osób ubiegających się o azyl; 

Or. en 



 

AM\1091935PL.doc  PE579.859v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2016 B8-0442/30 

Poprawka  30 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

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

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 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41a. ubolewa, że władze tureckie odesłały 

pewną liczbę Syryjczyków do kraju 

ogarniętego wojną; ubolewa, że UE i jej 

państwa członkowskie rozważają 

umieszczenie Turcji w wykazie tzw. 

bezpiecznych krajów, zwłaszcza w świetle 

pogorszenia się sytuacji w zakresie 

praworządności, demokracji i praw 

człowieka, szczególnie na wschodzie 

Turcji, i obawia się, czy takie działanie nie 

odbędzie się kosztem indywidualnego 

prawa do ubiegania się o azyl przez osoby, 

które są ofiarami represji w Turcji; 

ubolewa nad tym, że Unia Europejska i jej 

państwa członkowskie wywierają na 

Turcję presję, by wprowadziła dużo 

bardziej rygorystyczną politykę wizową w 

stosunku do krajów trzecich;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Poprawka  31 

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

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

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 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

władze tureckie oraz UNHCR w Turcji 

ujednolicają swoje bazy danych służące 

rejestracji uchodźców, tworząc jeden 

system rejestracji; za pilną kwestię uznaje 

zbadanie technicznych możliwości 

zapewnienia interoperacyjności i 

kompatybilności tej bazy danych z 

europejską bazą danych służącą 

rejestracji osób ubiegających się o azyl, 

Eurodac; podkreśla, że ważne jest 

również, by uchodźcy, którzy wyjechali z 

Turcji do Europy, zostali wykreśleni z 

tureckiej bazy danych; 

43. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

władze tureckie oraz UNHCR w Turcji 

ujednolicają swoje bazy danych służące 

rejestracji uchodźców, tworząc jeden 

system rejestracji;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Poprawka  32 

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, 

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 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. podkreśla, że wdrożenie umowy o 

readmisji wobec wszystkich państw 

członkowskich ma kluczowe znaczenie dla 

UE, ponieważ stwarza szansę na 

prowadzenie skuteczniejszej polityki 

powrotowej w odniesieniu do migrantów, 

którzy nie potrzebują ochrony 

międzynarodowej; z zadowoleniem 

przyjmuje porozumienie polityczne 

osiągnięte przez obie strony podczas 

szczytu UE–Turcja w dniu 29 listopada 

2015 r., zgodnie z którym umowa o 

readmisji między UE a Turcją zacznie w 

pełni obowiązywać od czerwca 2016 r.; 

apeluje do wszystkich stron o pełne i 

skuteczne wdrożenie obowiązujących 

dwustronnych umów o readmisji i 

zapewnienie pełnego poszanowania praw 

podstawowych powracających migrantów; 

44. ubolewa z powodu zawarcia umowy o 

readmisji w dniu 1 października 2014 r., 

co może tylko osłabić wysiłki na rzecz 

otwarcia legalnych szlaków migracyjnych 

i działać na szkodę praw migrantów i 

uchodźców, biorąc pod uwagę słabość 

instrumentów prawnych, na mocy których 

uzyskują oni ochronę w Turcji; apeluje o 

poszanowanie i wykonywanie wyroków 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w tej dziedzinie, również wtedy, gdy 

odnoszą się one do państw członkowskich;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Poprawka  33 

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, 

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 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. zachęca turecki 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 nie 

może być uzależniona od zaostrzonej 

kontroli na granicach, lecz stanowi sama 

w sobie cel polegający na korzystaniu z 

powszechnego prawa do swobodnego 

przepływu; zwraca się do Komisji o 

zapewnienie szerszej pomocy technicznej 

w celu umożliwienia Turcji spełnienia 

warunków planu działania dotyczącego 

liberalizacji reżimu wizowego; 

Or. en 



 

AM\1091935PL.doc  PE579.859v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2016 B8-0442/34 

Poprawka  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

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 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. 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 Komisję 

do zwiększenia wysiłków na rzecz 

współpracy z Turkami cypryjskimi w 

przygotowaniach do pełnej harmonizacji z 

UE w ramach kompleksowego 

rozwiązania; zachęca przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego do poczynienia 

niezbędnych kroków w przypadku 

osiągnięcia porozumienia; 

Or. en 
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