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BG Единство в многообразието BG 

28.6.2017 A8-0234/15 

Изменение  15 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад за Турция за 2016 г. 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. отбелязва със съжаление, че 

непропорционалните мерки, предприети 

след обявяването на извънредно 

положение, бяха насочени, чрез 

задържания, уволнения, арести и 

конфискация на имущество, не само 

срещу хиляди хора, предполагаеми 

членове/поддръжници на движението 

„Гюлен“, но и срещу несъгласните по 

принцип и по-специално срещу 

политическите партии на опозицията; 

все още очаква убедителни 

доказателства относно извършителите 

на опита за преврат; решително осъжда 

лишаването от свобода на 11 членове на 

парламента от Демократичната партия 

на народите (HDP), включително на 

нейните съпредседатели, г-жа Фиген 

Юксекдаг и г-н Селахаттин Демирташ, 

и на един член на Републиканска 

народна партия (CHP), както и на 85 

кюрдски кметове на общини; 

настоятелно призовава турското 

правителство незабавно да отмени 

извънредното положение; 

предупреждава за опасността от 

злоупотреба с мерките за борба с 

тероризма за легитимиране на 

потъпкването на правата на човека; 

9. отбелязва със съжаление, че 

непропорционалните мерки, предприети 

след обявяването на извънредно 

положение, бяха насочени, чрез 

задържания, уволнения, арести и 

конфискация на имущество, не само 

срещу хиляди хора, предполагаеми 

членове/поддръжници на движението 

„Гюлен“, но и срещу несъгласните по 

принцип и по-специално срещу 

политическите партии на опозицията; 

все още очаква убедителни 

доказателства относно извършителите 

на опита за преврат; решително осъжда 

лишаването от свобода на 11 членове на 

парламента от Демократичната партия 

на народите (HDP), включително на 

нейните съпредседатели, г-жа Фиген 

Юксекдаг и г-н Селахаттин Демирташ, 

и на един член на Републиканска 

народна партия (CHP), както и на 85 

кюрдски кметове на общини; 

настоятелно призовава турското 

правителство незабавно да отмени 

извънредното положение; 

предупреждава за опасността от 

злоупотреба с мерките за борба с 

тероризма за легитимиране на 

потъпкването на правата на човека; 

призовава Европейския съд по правата 

на човека (ЕСПЧ) незабавно да 

допусне първите показни процеси и да 
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приключи първото производство 

възможно най-скоро, тъй като, както 

изглежда, не съществуват ефективни 

средства за правна защита на 

национално равнище; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Изменение  16 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад за Турция за 2016 г. 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 26a. изразява съжаление във връзка с 

решението на турското 

правителство да не допусне членове 

на парламента на Германия да 

посетят германските федерални 

въоръжени сили в Инджирлик, което 

означава, че те ще бъдат преместени 

в държава извън НАТО, което от своя 

страна представлява основна пречка 

за ефективното сътрудничество 

между съюзниците от НАТО в 

борбата срещу тероризма; 

Or. en 

 

 


