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28.6.2017 A8-0234/15 

Pakeitimas 15 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. apgailestaudamas pažymi, kad 

neproporcingos priemonės, kurių imtasi po 

nepaprastosios padėties paskelbimo, 

vykdant sulaikymus, atleidimus iš darbo, 

areštus ir turto konfiskacijas, buvo 

nukreiptos ne tik prieš tūkstančius tariamų 

F. Güleno judėjimo narių ir (arba) rėmėjų, 

bet ir apskritai prieš turinčius kitokią 

nuomonę asmenis ir visų pirma opozicijos 

politines partijas; vis dar laukia įtikinamų 

įrodymų, susijusių su valstybės perversmą 

įvykdyti bandžiusiais asmenimis; griežtai 

smerkia 11 parlamento narių, priklausančių 

Liaudies demokratinei partijai (HDP), 

įskaitant jos pirmininkus Figeną 

Yuksekdagą ir Selahattiną Demirtasą, 

vieno parlamento nario, priklausančio 

Liaudies demokratinės partijai, ir 85 kurdų 

savivaldybių merų įkalinimą; primygtinai 

ragina Turkijos vyriausybę nedelsiant 

atšaukti nepaprastąją padėtį; įspėja dėl 

piktnaudžiavimo kovos su terorizmu 

priemonėmis įteisinant represijas žmogaus 

teisių srityje; 

9. apgailestaudamas pažymi, kad 

neproporcingos priemonės, kurių imtasi po 

nepaprastosios padėties paskelbimo, 

vykdant sulaikymus, atleidimus iš darbo, 

areštus ir turto konfiskacijas, buvo 

nukreiptos ne tik prieš tūkstančius tariamų 

F. Güleno judėjimo narių ir (arba) rėmėjų, 

bet ir apskritai prieš turinčius kitokią 

nuomonę asmenis ir visų pirma opozicijos 

politines partijas; vis dar laukia įtikinamų 

įrodymų, susijusių su valstybės perversmą 

įvykdyti bandžiusiais asmenimis; griežtai 

smerkia 11 parlamento narių, priklausančių 

Liaudies demokratinei partijai (HDP), 

įskaitant jos pirmininkus Figeną 

Yuksekdagą ir Selahattiną Demirtasą, 

vieno parlamento nario, priklausančio 

Liaudies demokratinės partijai, ir 85 kurdų 

savivaldybių merų įkalinimą; primygtinai 

ragina Turkijos vyriausybę nedelsiant 

atšaukti nepaprastąją padėtį; įspėja dėl 

piktnaudžiavimo kovos su terorizmu 

priemonėmis įteisinant represijas žmogaus 

teisių srityje; ragina Europos Žmogaus 

Teisių Teismą (EŽTT) nedelsiant priimti 

svarstyti pirmąsias pavyzdines bylas ir 

užtikrinti, kad pirmieji teismo procesai 

būtų užbaigti kuo greičiau, nes, regis, 

nesama veiksmingų nacionalinių teisinės 

gynybos priemonių; 

Or. en 
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Pakeitimas 16 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 26a. apgailestauja dėl Turkijos 

vyriausybės sprendimo neleisti Vokietijos 

parlamento nariams apsilankyti Vokietijos 

karinių pajėgų Indžirlike, nes tai reiškia, 

kad jie dabar bus perkelti į NATO 

nepriklausančią šalį, o tai didelis žingsnis 

atgal užtikrinant veiksmingą 

bendradarbiavimą tarp NATO 

sąjungininkių kovojant su terorizmu; 

Or. en 

 

 


