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28.6.2017 A8-0234/15 

Amandman  15 

Renate Sommer 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0234/2017 

Kati Piri 

Izvješće o Turskoj za 2016. 

2016/2308(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 9. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

9. sa žaljenjem napominje da su 

nerazmjerne mjere poduzete nakon 

proglašenja izvanrednog stanja, među 

ostalim uhićenja, otpuštanja, pritvaranja i 

oduzimanja imovine, bile usmjerene ne 

samo na tisuće navodnih članova/pristaša 

Gülenova pokreta nego i općenito na osobe 

koje imaju oprečna mišljenja, a osobito na 

oporbene političke stranke; još čeka 

uvjerljive dokaze u vezi s počiniteljima 

pokušaja državnog udara; oštro osuđuje 

zatvaranje 11 parlamentarnih zastupnika 

Narodne demokratske stranke (tur. 

Halkların Demokratik Partisi, HDP), 

uključujući njezine supredsjednike Figen 

Juksekdag i Selahatina Demirtaša, jednog 

zastupnika Republikanske narodne stranke 

(tur. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) te 85 

načelnika općina kurdskog podrijetla; 

odlučno poziva tursku vladu da odmah 

ukine izvanredno stanje; upozorava na 

zlouporabu protuterorističkih mjera koje se 

rabe kao izlika za ograničavanje ljudskih 

prava; 

9. sa žaljenjem napominje da su 

nerazmjerne mjere poduzete nakon 

proglašenja izvanrednog stanja, među 

ostalim uhićenja, otpuštanja, pritvaranja i 

oduzimanja imovine, bile usmjerene ne 

samo na tisuće navodnih članova/pristaša 

Gülenova pokreta nego i općenito na osobe 

koje imaju oprečna mišljenja, a osobito na 

oporbene političke stranke; još čeka 

uvjerljive dokaze u vezi s počiniteljima 

pokušaja državnog udara; oštro osuđuje 

zatvaranje 11 parlamentarnih zastupnika 

Narodne demokratske stranke (tur. 

Halkların Demokratik Partisi, HDP), 

uključujući njezine supredsjednike Figen 

Juksekdag i Selahatina Demirtaša, jednog 

zastupnika Republikanske narodne stranke 

(tur. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) te 85 

načelnika općina kurdskog podrijetla; 

odlučno poziva tursku vladu da odmah 

ukine izvanredno stanje; upozorava na 

zlouporabu protuterorističkih mjera koje se 

rabe kao izlika za ograničavanje ljudskih 

prava; poziva Europski sud za ljudska 

prava da odmah prihvati prve 

egzemplarne slučajeve i da što prije 

okonča prve postupke, s obzirom na to da 

se čini da ne postoje nikakvi djelotvorni 

pravni lijekovi na nacionalnoj razini; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Amandman  16 

Renate Sommer 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0234/2017 

Kati Piri 

Izvješće o Turskoj za 2016. 

2016/2308(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 26.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 26a. žali zbog odluke turske vlade 

kojom je njemačkim parlamentarnim 

zastupnicima zabranjen posjet njemačkim 

saveznim oružanim snagama u vojnoj bazi 

u Incirliku, zbog čega će sada biti 

premještene u zemlju izvan NATO-a, što 

predstavlja veliki korak unatrag za 

uspješnu suradnju među saveznicima 

NATO-a u borbi protiv terorizma; 

Or. en 

 

 


