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28.6.2017 A8-0234/15 

Predlog spremembe  15 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. z obžalovanjem ugotavlja, da so bili 

nesorazmerni ukrep, ki so bili sprejeti po 

razglasitvi izrednih razmer in so 

vključevali pridržanja, odpuščanje, 

aretacije in zaseg lastnine, uperjeni proti 

tisočem, ki so domnevni člani/podporniki 

gibanja Gülen, pa tudi proti nasprotnikom 

v splošnem pomenu in predvsem 

opozicijskim političnim strankam; še čaka 

na prepričljive dokaze o izvajalcih poskusa 

državnega udara; ostro obsoja zaporno 

kazen za 11 poslancev Ljudske 

demokratične stranke (HDP), vključno s 

sopredsednikoma Figen Yüksekdag in 

Selahattinom Demirtasom, enega poslanca 

republikanske ljudske stranke in 85 

kurdskih županov; poziva turško vlado, naj 

nemudoma prekliče izredne razmere; svari 

pred zlorabo protiterorističnih ukrepov za 

legitimizacijo kršenja človekovih pravic; 

9. z obžalovanjem ugotavlja, da so bili 

nesorazmerni ukrep, ki so bili sprejeti po 

razglasitvi izrednih razmer in so 

vključevali pridržanja, odpuščanje, 

aretacije in zaseg lastnine, uperjeni proti 

tisočem, ki so domnevni člani/podporniki 

gibanja Gülen, pa tudi proti nasprotnikom 

v splošnem pomenu in predvsem 

opozicijskim političnim strankam; še čaka 

na prepričljive dokaze o izvajalcih poskusa 

državnega udara; ostro obsoja zaporno 

kazen za 11 poslancev Ljudske 

demokratične stranke (HDP), vključno s 

sopredsednikoma Figen Yüksekdag in 

Selahattinom Demirtasom, enega poslanca 

republikanske ljudske stranke in 85 

kurdskih županov; poziva turško vlado, naj 

nemudoma prekliče izredne razmere; svari 

pred zlorabo protiterorističnih ukrepov za 

legitimizacijo kršenja človekovih pravic; 

poziva Evropsko sodišče za človekove 

pravice, naj nemudoma sprejme prve 

reprezentativne primere ter čim prej 

konča prve sodne postopke, saj očitno ni 

na voljo nacionalnih pravnih sredstev; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Predlog spremembe  16 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. obžaluje, da se je turška vlada 

odločila prepovedati nemškim poslancem, 

da bi obiskali nemške oborožene sile v 

Incirliku, zaradi česar se bodo sedaj 

preselile v državo, ki ni članica zveze 

Nato, to pa bo zelo otežilo učinkovito 

sodelovanje med zaveznicami Nata pri 

boju proti terorizmu;  

Or. en 

 

 


