
 

AM\1129555ET.docx  PE605.568v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.6.2017 A8-0234/15 

Muudatusettepanek  15 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. aasta Türgi aruanne 

2016/2308(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. märgib kahetsusega, et pärast 

erakorralise seisukorra väljakuulutamist 

võetud ebaproportsionaalsed meetmed, mis 

hõlmasid arreteerimisi, vallandamisi, 

vahistamisi ja vara konfiskeerimist, ei ole 

olnud suunatud üksnes tuhandetele 

väidetavatele Güleni liikumise 

liikmetele/toetajatele, vaid ka üldiselt 

teisitimõtlejatele ja eriti 

opositsiooniparteidele; ootab endiselt 

veenvaid tõendeid riigipöörde 

toimepanijate kohta; mõistab teravalt 

hukka 11 Rahvademokraatlikku Parteisse 

(HDP) kuuluva parlamendiliikme, 

sealhulgas partei kaasesimeeste Figen 

Yüksekdaği ja Selahattin Demirtașe, ühe 

Vabariikliku Rahvapartei (CHP) liikmest 

parlamendiliikme ja 85 kurdi 

omavalitsusjuhi vangistamise; kutsub Türgi 

valitsust tungivalt üles erakorralist 

seisukorda viivitamatult lõpetama; hoiatab 

terrorismivastaste meetmete 

kuritarvitamise eest inimõiguste 

mahasurumise õigustamise eesmärgil; 

9. märgib kahetsusega, et pärast 

erakorralise seisukorra väljakuulutamist 

võetud ebaproportsionaalsed meetmed, mis 

hõlmasid arreteerimisi, vallandamisi, 

vahistamisi ja vara konfiskeerimist, ei ole 

olnud suunatud üksnes tuhandetele 

väidetavatele Güleni liikumise 

liikmetele/toetajatele, vaid ka üldiselt 

teisitimõtlejatele ja eriti 

opositsiooniparteidele; ootab endiselt 

veenvaid tõendeid riigipöörde 

toimepanijate kohta; mõistab teravalt 

hukka 11 Rahvademokraatlikku Parteisse 

(HDP) kuuluva parlamendiliikme, 

sealhulgas partei kaasesimeeste Figen 

Yüksekdaği ja Selahattin Demirtașe, ühe 

Vabariikliku Rahvapartei (CHP) liikmest 

parlamendiliikme ja 85 kurdi 

omavalitsusjuhi vangistamise; kutsub Türgi 

valitsust tungivalt üles erakorralist 

seisukorda viivitamatult lõpetama; hoiatab 

terrorismivastaste meetmete 

kuritarvitamise eest inimõiguste 

mahasurumise õigustamise eesmärgil; 

palub Euroopa Inimõiguste Kohtul võtta 

viivitamatult ette esimesed näidisjuhtumid 

ja viia esimesed menetlused võimalikult 

kiiresti lõpule, kuna mõjusad riiklikud 

õiguskaitsevahendid nähtavasti 

puuduvad; 

Or. en 
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 26 a. taunib Türgi valitsuse otsust 

takistada Saksa parlamendiliikmetel 

külastamast Bundeswehri sõjaväelasi 

Incirlikis, mis tähendab, et need 

paigutatakse nüüd ümber ühte NATO-

välisesse riiki, mis on suur tagasilöök 

NATO liitlaste efektiivses 

terrorismivastases koostöös; 

Or. en 

 

 


