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Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet beklagar att de 

oproportionerliga åtgärder som vidtagits 

efter det att undantagstillståndet utlystes – 

genom kvarhållanden, uppsägningar, 

gripanden och konfiskering av egendom – 

har riktat sig mot inte bara tusentals 

människor som påstås vara 

medlemmar/anhängare av Gülenrörelsen, 

utan också oliktänkande i allmänhet och 

politiska oppositionspartier i synnerhet. 

Parlamentet inväntar fortfarande 

övertygande bevis när det gäller dem som 

begått kuppförsöket. Parlamentet fördömer 

kraftigt fängslandet av 

11 parlamentsledamöter av Folkets 

demokratiska parti (HDP), inklusive dess 

medordförande Figen Yuksekdag och 

Selahattin Demirtas, en parlamentsledamot 

från det republikanska folkpartiet (CHP) 

samt 85 kurdiska borgmästare. Parlamentet 

uppmanar enträget den turkiska regeringen 

att omedelbart häva undantagstillståndet. 

Parlamentet varnar för missbruk av 

antiterroråtgärder för att legitimera 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

9. Europaparlamentet beklagar att de 

oproportionerliga åtgärder som vidtagits 

efter det att undantagstillståndet utlystes – 

genom kvarhållanden, uppsägningar, 

gripanden och konfiskering av egendom – 

har riktat sig mot inte bara tusentals 

människor som påstås vara 

medlemmar/anhängare av Gülenrörelsen, 

utan också oliktänkande i allmänhet och 

politiska oppositionspartier i synnerhet. 

Parlamentet inväntar fortfarande 

övertygande bevis när det gäller dem som 

begått kuppförsöket. Parlamentet fördömer 

kraftigt fängslandet av 

11 parlamentsledamöter av Folkets 

demokratiska parti (HDP), inklusive dess 

medordförande Figen Yuksekdag och 

Selahattin Demirtas, en parlamentsledamot 

från det republikanska folkpartiet (CHP) 

samt 85 kurdiska borgmästare. Parlamentet 

uppmanar enträget den turkiska regeringen 

att omedelbart häva undantagstillståndet. 

Parlamentet varnar för missbruk av 

antiterroråtgärder för att legitimera 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen) att omedelbart ta upp 

de första exempelfallen och se till att de 

första förfarandena avslutas snarast 

möjligt, eftersom inga effektiva nationella 

rättsmedel verkar finnas. 
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Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 26a. Europaparlamentet beklagar den 

turkiska regeringens beslut att hindra 

tyska parlamentsledamöter från att 

besöka Tysklands federala styrkor i 

Incirlik, som innebär att de nu kommer 

att omplaceras till ett land som inte är 

Natomedlem, vilket är ett stort bakslag för 

effektivt samarbete mellan Natos allierade 

i kampen mot terrorism. 

Or. en 

 

 


