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28.6.2017 A8-0234/15 

Grozījums Nr.  15 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. ar nožēlu pieņem zināšanai, ka pēc 

ārkārtas stāvokļa izsludināšanas veiktie 

nesamērīgie pasākumi, izmantojot 

apcietināšanas, atlaišanas, arestus un 

īpašumu konfiskācijas, bija vērsti ne vien 

pret tūkstošiem cilvēku, kuri ir iespējamie 

Gülen kustības locekļi/atbalstītāji, bet arī 

pret citādi domājošiem kopumā un īpaši 

opozīcijas politiskajām partijām; joprojām 

gaida pārliecinošus pierādījumus attiecībā 

uz vainīgajiem apvērsuma mēģinājumā; 

stingri nosoda to, ka apcietināti pie Tautas 

demokrātiskās partijas (HDP) piederoši 

11 parlamenta deputāti, viņu vidū šīs 

partijas līdzpriekšsēdētāji Figen Yuksekdag 

un Selahattin Demirtas, viens parlamenta 

deputāts no Republikāņu tautas partijas 

(CHP) un 85 kurdu pašvaldību mēri; 

mudina Turcijas valdību nekavējoties atcelt 

ārkārtas stāvokli; brīdina par pretterorisma 

pasākumu ļaunprātīgu izmantošanu nolūkā 

leģitimizēt cilvēktiesību apspiešanu; 

9. ar nožēlu pieņem zināšanai, ka pēc 

ārkārtas stāvokļa izsludināšanas veiktie 

nesamērīgie pasākumi, izmantojot 

apcietināšanas, atlaišanas, arestus un 

īpašumu konfiskācijas, bija vērsti ne vien 

pret tūkstošiem cilvēku, kuri ir iespējamie 

Gülen kustības locekļi/atbalstītāji, bet arī 

pret citādi domājošiem kopumā un īpaši 

opozīcijas politiskajām partijām; joprojām 

gaida pārliecinošus pierādījumus attiecībā 

uz vainīgajiem apvērsuma mēģinājumā; 

stingri nosoda to, ka apcietināti pie Tautas 

demokrātiskās partijas (HDP) piederoši 

11 parlamenta deputāti, viņu vidū šīs 

partijas līdzpriekšsēdētāji Figen Yuksekdag 

un Selahattin Demirtas, viens parlamenta 

deputāts no Republikāņu tautas partijas 

(CHP) un 85 kurdu pašvaldību mēri; 

mudina Turcijas valdību nekavējoties atcelt 

ārkārtas stāvokli; brīdina par pretterorisma 

pasākumu ļaunprātīgu izmantošanu nolūkā 

leģitimizēt cilvēktiesību apspiešanu; aicina 

Eiropas Cilvēktiesību tiesu (ECT) 

nekavējoties pieļaut pirmās parauga lietas 

un pēc iespējas ātrāk pabeigt pirmo 

tiesvedības procesu, jo, šķiet, nepastāv 

efektīvi valsts tiesiskās aizsardzības 

līdzekļi; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Grozījums Nr.  16 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 26.a pauž nožēlu par Turcijas valdības 

lēmumu neļaut Vācijas deputātiem 

apmeklēt Vācijas bruņotos spēkus 

Indžirlikā, kas nozīmē, ka tagad tie tiks 

pārcelti uz valsti, kura nav NATO 

dalībniece, kas ir liels solis atpakaļ 

efektīvai sadarbībai starp NATO 

sabiedrotajiem cīņā pret terorismu; 

Or. en 

 

 


