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Pozmeňujúci návrh 15
Renate Sommer
v mene skupiny PPE
Správa
Kati Piri
Správa o Turecku za rok 2016
2016/2308(INI)

A8-0234/2017

Návrh uznesenia
Odsek 9
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

9.
s poľutovaním konštatuje, že
neprimerané opatrenia prijaté po vyhlásení
výnimočného stavu, boli zamerané
prostredníctvom zatýkania, prepúšťania,
zatýkania a zhabania majetku na tisíce
ľudí, ktorí sú údajnými
členmi/podporovateľmi Gülenovho hnutia,
ale aj na disidentov vo všeobecnosti, a
najmä na opozičné politické strany; stále sa
čaká na presvedčivé dôkazy, pokiaľ ide o
páchateľov pokusu o prevrat; dôrazne
odsudzuje uväznenie 11 poslancov z
Ľudovodemokratickej strany (HDP)
vrátane jej spolupredsedov Figen
Yuksekdagovej a Selahattina Demirtasa,
jedného poslanca Republikánskej ľudovej
strany (CHP) a 85 kurdských starostov
obcí; naliehavo žiada tureckú vládu, aby
bezodkladne ukončila výnimočný stav;
upozorňuje na zneužívanie
protiteroristických opatrení na legalizáciu
potlačovania ľudských práv;

9.
s poľutovaním konštatuje, že
neprimerané opatrenia prijaté po vyhlásení
výnimočného stavu, boli zamerané
prostredníctvom zatýkania, prepúšťania,
zatýkania a zhabania majetku na tisíce
ľudí, ktorí sú údajnými
členmi/podporovateľmi Gülenovho hnutia,
ale aj na disidentov vo všeobecnosti a
najmä na opozičné politické strany; stále sa
čaká na presvedčivé dôkazy, pokiaľ ide o
páchateľov pokusu o prevrat; dôrazne
odsudzuje uväznenie 11 poslancov z
Ľudovodemokratickej strany (HDP)
vrátane jej spolupredsedov Figen
Yuksekdagovej a Selahattina Demirtasa,
jedného poslanca Republikánskej ľudovej
strany (CHP) a 85 kurdských starostov
obcí; naliehavo žiada tureckú vládu, aby
bezodkladne ukončila výnimočný stav;
upozorňuje na zneužívanie
protiteroristických opatrení na legalizáciu
potlačovania ľudských práv; vyzýva
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP),
aby bezodkladne prijal prvé vzorové
prípady a aby čo najskôr ukončil prvé
konania, keďže sa zdá, že neexistujú
žiadne účinné vnútroštátne opravné
prostriedky;
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Pozmeňujúci návrh 16
Renate Sommer
v mene skupiny PPE
Správa
Kati Piri
Správa o Turecku za rok 2016
2016/2308(INI)

A8-0234/2017

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

26a. odsudzuje rozhodnutie tureckej
vlády zabrániť tomu, aby nemeckí
poslanci navštívili nemecké federálne
ozbrojené sily v Incirliku, čo znamená, že
sa teraz premiestnia do krajiny, ktorá nie
je členom NATO, čo predstavuje zásadnú
prekážku pre efektívnu spoluprácu medzi
spojencami NATO v boji proti terorizmu;
Or. en
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