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Amendamentul  2 

Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts&/ALE, EFDD 

Situația actuală a drepturilor omului în Turcia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că terorismul constituie 

în continuare o amenințare directă la adresa 

cetățenilor din Turcia; reamintește, cu toate 

acestea, că legislația turcă împotriva 

terorismului, definită în sens larg, nu ar 

trebui utilizată pentru a pedepsi cetățenii și 

mass-media pentru exercitarea dreptului lor 

la libertatea de exprimare; condamnă, în 

acest sens, arestarea și judecarea a cel puțin 

148 de cadre universitare de la 

universitățile publice și private care au 

semnat petiția „Cadre universitare pentru 

pace” și condamnă, de asemenea, cele mai 

recente arestări ale unor ziariști, activiști, 

medici și cetățeni pentru faptul că și-au 

exprimat opoziția față de intervenția 

militară turcă din Afrin; 

5. subliniază că terorismul constituie 

în continuare o amenințare directă la adresa 

cetățenilor din Turcia; reamintește, cu toate 

acestea, că legislația turcă împotriva 

terorismului, definită în sens larg, nu ar 

trebui utilizată pentru a pedepsi cetățenii și 

mass-media pentru exercitarea dreptului lor 

la libertatea de exprimare; condamnă, în 

acest sens, arestarea și judecarea a cel puțin 

148 de cadre universitare de la 

universitățile publice și private care au 

semnat petiția „Cadre universitare pentru 

pace” și condamnă, de asemenea, cele mai 

recente arestări ale unor ziariști, activiști, 

medici și cetățeni pentru faptul că și-au 

exprimat opoziția față de intervenția 

militară turcă ilegală din Afrin; 

Or. en 
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