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11.4.2016 B8-0442/42 

Poprawka  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest niezmiernie zaniepokojony 

doniesieniami Erena Erdema, posła 

opozycyjnej Republikańskiej Partii 

Ludowej (CHP), według których państwo 

tureckie mogło być zamieszane w 

dostarczanie ISIL/Daisz wszelkich 

niezbędnych komponentów służących 

produkcji sarinu, wykorzystanego do 

ataków gazowych w Syrii w sierpniu 2013 

r.; apeluje o dogłębne zbadanie tych 

zarzutów w ramach wspólnego 

mechanizmu śledczego utworzonego przez 

ONZ i Organizację ds. Zakazu Broni 

Chemicznej (OPCW) oraz o 

przedstawienie sprawozdania Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z rezolucją 

Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 

(2013);  

14. przyjmuje do wiadomości doniesienia 

Erena Erdema, posła opozycyjnej 

Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), 

według których państwo tureckie mogło 

być zamieszane w dostarczanie ISIL/Daisz 

komponentów potrzebnych do produkcji 

sarinu; apeluje o dogłębne zbadanie tych 

zarzutów w ramach wspólnego 

mechanizmu śledczego utworzonego przez 

ONZ i Organizację ds. Zakazu Broni 

Chemicznej (OPCW) oraz o 

przedstawienie sprawozdania Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z rezolucją 

Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 

(2013);  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Poprawka  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. głęboko ubolewa z powodu powrotu 

PKK do przemocy; 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; wyraża 

poważne zaniepokojenie stawianiem 

barykad i kopaniem okopów przez 

bojowników YDG-H; podkreśla jednak, że 

pokojowe protesty muszą być dozwolone; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Poprawka  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. głęboko ubolewa z powodu powrotu 

PKK do przemocy; 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; 

podkreśla jednak, że pokojowe protesty 

muszą być dozwolone; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Poprawka  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. wzywa Turcję do działania przy 

zachowaniu koniecznej powściągliwości 

oraz w pełnej współpracy z jej zachodnimi 

sojusznikami w celu zwalczania 

Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie 

(ISIL); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Poprawka  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  31a. apeluje o zakończenie 

przetrzymywania w izolacji przywódcy 

PKK Abdullaha Öcalana, mając na 

uwadze, że wielu specjalnych 

sprawozdawców ONZ wielokrotnie 

twierdziło, że przedłużające się 

przetrzymywanie w izolacji stanowi 

okrutne, nieludzkie lub poniżające 

traktowanie i może być równoznaczne z 

torturami; 

Or. en 



 

AM\1091934PL.doc  PE579.859v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2016 B8-0442/47 

Poprawka  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. 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 utworzenie federacji złożonej z 

dwóch społeczności i dwóch stref, 

posiadającej jedną suwerenność, jedną 

osobowość międzynarodową i jedno 

obywatelstwo, charakteryzującej 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 

zadowoleniem przyjmuje zatem możliwość 
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zadowoleniem przyjmuje zatem możliwość 

przeprowadzenia nowego referendum w 

sprawie zjednoczenia i wzywa wszystkie 

strony, aby przyczyniły się do 

pozytywnego rezultatu; 

przeprowadzenia nowego referendum w 

sprawie zjednoczenia i wzywa wszystkie 

strony, aby przyczyniły się do 

pozytywnego rezultatu; 

Or. en 

 


