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28.6.2017 A8-0234/15 

Alteração  15 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Observa com pesar que as medidas 

desproporcionadas tomadas na sequência 

da declaração do estado de emergência 

visaram, através de detenções, 

despedimentos, prisão e confisco de 

propriedade, não só milhares de pessoas 

que são alegados militantes ou apoiantes 

do movimento Gülen, mas também 

dissidentes, em geral, e partidos políticos 

da oposição, em particular; aguarda ainda 

provas convincentes no que se refere aos 

autores da tentativa de golpe de Estado;  

condena com veemência a detenção de 11 

deputados pertencentes ao Partido 

Democrático Popular (HDP), 

nomeadamente os seus copresidentes Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, de um 

deputado do Partido Popular Republicano 

(CHP) e de 85 presidentes de câmara 

curdos; exorta o Governo turco a levantar 

de imediato o estado de emergência;  

adverte contra a utilização abusiva de 

medidas de combate ao terrorismo para 

legitimar a repressão dos direitos humanos; 

9. Observa com pesar que as medidas 

desproporcionadas tomadas na sequência 

da declaração do estado de emergência 

visaram, através de detenções, 

despedimentos, prisão e confisco de 

propriedade, não só milhares de pessoas 

que são alegados militantes ou apoiantes 

do movimento Gülen, mas também 

dissidentes, em geral, e partidos políticos 

da oposição, em particular; aguarda ainda 

provas convincentes no que se refere aos 

autores da tentativa de golpe de Estado; 

condena com veemência a detenção de 11 

deputados pertencentes ao Partido 

Democrático Popular (HDP), 

nomeadamente os seus copresidentes Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, de um 

deputado do Partido Popular Republicano 

(CHP) e de 85 presidentes de câmara 

curdos; exorta o Governo turco a levantar 

de imediato o estado de emergência; 

adverte contra a utilização abusiva de 

medidas de combate ao terrorismo para 

legitimar a repressão dos direitos humanos; 

insta o Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem (TEDH) a admitir de imediato os 

primeiros casos exemplares e a concluir 

os primeiros procedimentos o mais 

rapidamente possível, uma vez que não 

parecem existir vias de recurso nacionais 

eficazes; 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Alteração  16 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relatório de 2016 relativo à Turquia 

2016/2308(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 26-A. Lamenta a decisão do Governo 

turco de impedir que deputados alemães 

visitem as Forças Armadas alemãs em 

Incirlik, o que significa que estas serão 

agora transferidas para um país não 

membro da NATO, situação que 

representa um grande retrocesso em 

relação a uma cooperação eficaz entre 

aliados da NATO na luta contra o 

terrorismo; 

Or. en 

 

 


