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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. bemærker med beklagelse, at 

foranstaltninger, der er ude af proportioner, 

er blevet gennemført efter erklæringen af 

undtagelsestilstanden, herunder 

arrestationer, afskedigelser, 

tilbageholdelser og konfiskeringer af 

ejendom har ramt ikke kun tusindvis af 

mennesker, der er påståede 

medlemmer/tilhængere af 

Gülenbevægelsen, men også 

anderledestænkende generelt og politiske 

partier i oppositionen i særdeleshed; 

afventer stadig afgørende beviser for så 

vidt angår kupforsøgets gerningsmænd; 

fordømmer på det kraftigste fængslingen af 

11 parlamentsmedlemmer, der tilhører 

Folkets Demokratiske Partis (HDP), 

herunder dets medformænd Figen 

Yuksekdag og Selahattin Demirtas, af et 

parlamentsmedlem fra Republikanske 

Folkeparti (CHP) og 85 kurdiske 

kommunale borgmestre; opfordrer 

indtrængende den tyrkiske regering til 

omgående at ophæve 

undtagelsestilstanden; advarer mod 

misbrug af tiltag til bekæmpelse af 

terrorisme fir at legitimere krænkelser af 

menneskerettighederne; 

9. bemærker med beklagelse, at 

foranstaltninger, der er ude af proportioner, 

er blevet gennemført efter erklæringen af 

undtagelsestilstanden, herunder 

arrestationer, afskedigelser, 

tilbageholdelser og konfiskeringer af 

ejendom har ramt ikke kun tusindvis af 

mennesker, der er påståede 

medlemmer/tilhængere af 

Gülenbevægelsen, men også 

anderledestænkende generelt og politiske 

partier i oppositionen i særdeleshed; 

afventer stadig afgørende beviser for så 

vidt angår kupforsøgets gerningsmænd; 

fordømmer på det kraftigste fængslingen af 

11 parlamentsmedlemmer, der tilhører 

Folkets Demokratiske Partis (HDP), 

herunder dets medformænd Figen 

Yuksekdag og Selahattin Demirtas, af et 

parlamentsmedlem fra Republikanske 

Folkeparti (CHP) og 85 kurdiske 

kommunale borgmestre; opfordrer 

indtrængende den tyrkiske regering til 

omgående at ophæve 

undtagelsestilstanden; advarer mod 

misbrug af tiltag til bekæmpelse af 

terrorisme fir at legitimere krænkelser af 

menneskerettighederne; opfordrer Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

(EMD til straks at anerkende de første 

sager som eksempler og bringe den første 

sag til afslutning så hurtigt som muligt, 
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da der ikke synes at være nogen effektive 

nationale retsmidler; 

Or. en 
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 26a. beklager afgørelsen fra den 

tyrkiske regering for at  forhindre, at 

tyske parlamentarikere besøger de tyske 

væbnede styrker i Incirlik, hvilket betyder, 

at de vil nu blive flyttet til et land, der ikke 

er medlem af NATO, hvilket udgør et 

alvorligt tilbageslag for effektivt 

samarbejde mellem NATO's allierede i 

kampen mod terrorisme; 

Or. en 

 

 


