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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει με λύπη ότι στο 

στόχαστρο των δυσανάλογων μέτρων που 

ελήφθησαν μετά την κήρυξη κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνουν 

συλλήψεις, κρατήσεις και δημεύσεις 

περιουσιών, βρίσκονται όχι μόνο χιλιάδες 

φερόμενα μέλη/υποστηρικτές του 

κινήματος Γκιουλέν, αλλά και 

αντιφρονούντες γενικότερα, καθώς και 

πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης 

ειδικότερα· αναμένει ακόμη αδιάσειστα 

αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους 

δράστες της απόπειρας πραξικοπήματος· 

καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση 11 

βουλευτών που ανήκουν στο Λαϊκό 

Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), 

συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων 

του Figen Yuksekdag και Selahattin 

Demirtas, ενός βουλευτή του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 

(CHP) και 85 κούρδων δημάρχων· καλεί 

την τουρκική κυβέρνηση να άρει αμέσως 

την κατάσταση έκτακτης ανάγκης· 

προειδοποιεί να μη γίνεται κατάχρηση 

αντιτρομοκρατικών μέτρων για να 

νομιμοποιείται η καταστολή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

9. σημειώνει με λύπη ότι στο 

στόχαστρο των δυσανάλογων μέτρων που 

ελήφθησαν μετά την κήρυξη κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνουν 

συλλήψεις, κρατήσεις και δημεύσεις 

περιουσιών, βρίσκονται όχι μόνο χιλιάδες 

φερόμενα μέλη/υποστηρικτές του 

κινήματος Γκιουλέν, αλλά και 

αντιφρονούντες γενικότερα, καθώς και 

πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης 

ειδικότερα· αναμένει ακόμη αδιάσειστα 

αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους 

δράστες της απόπειρας πραξικοπήματος· 

καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση 11 

βουλευτών που ανήκουν στο Λαϊκό 

Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), 

συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων 

του Figen Yuksekdag και Selahattin 

Demirtas, ενός βουλευτή του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 

(CHP) και 85 κούρδων δημάρχων· καλεί 

την τουρκική κυβέρνηση να άρει αμέσως 

την κατάσταση έκτακτης ανάγκης· 

προειδοποιεί να μη γίνεται κατάχρηση 

αντιτρομοκρατικών μέτρων για να 

νομιμοποιείται η καταστολή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) να κάνει αμέσως 

δεκτές τις πρώτες παραδειγματικές 

υποθέσεις και να ολοκληρώσει το 

συντομότερο τις πρώτες διαδικασίες, 
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δεδομένου ότι, όπως φαίνεται, δεν 

υφίστανται αποτελεσματικά ένδικα μέσα 

σε εθνικό επίπεδο· 

Or. en 
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 26α. θεωρεί λυπηρή την απόφαση της 

τουρκικής κυβέρνησης να μην επιτρέψει 

σε γερμανούς βουλευτές να επισκεφθούν 

τις δυνάμεις του γερμανικού στρατού στο 

Incirlik, που είχε ως αποτέλεσμα την 

επικείμενη μετεγκατάστασή τους σε χώρα 

που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, γεγονός που 

συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 

Or. en 

 

 


