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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

28.6.2017 A8-0234/15 

Pozměňovací návrh  15 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. s politováním konstatuje, že 

neúměrná opatření přijatá po vyhlášení 

výjimečného stavu, včetně zadržování, 

propouštění, zatýkání a konfiskace 

majetku, byla zaměřena nejen na tisíce lidí, 

kteří jsou údajnými členy/podporovateli 

Gülenova hnutí, ale i na opozici obecně, 

a zejména na opoziční politické strany; 

stále čeká na přesvědčivé důkazy týkající 

se pachatelů pokusu o převrat; rozhodně 

odsuzuje uvěznění 11 poslanců Lidové 

demokratické strany (HDP) včetně 

spolupředsedů strany Figeny 

Yuksekdagové a Selahattina Demirtase, 

jednoho poslance Republikánské lidové 

strany (CHP) a 85 kurdských starostů měst 

a obcí; naléhavě vyzývá tureckou vládu, 

aby výjimečný stav bezodkladně zrušila; 

varuje před zneužíváním 

protiteroristických opatření k legitimizaci 

potlačování lidských práv; 

9. s politováním konstatuje, že 

neúměrná opatření přijatá po vyhlášení 

výjimečného stavu, včetně zadržování, 

propouštění, zatýkání a konfiskace 

majetku, byla zaměřena nejen na tisíce lidí, 

kteří jsou údajnými členy/podporovateli 

Gülenova hnutí, ale i na opozici obecně, 

a zejména na opoziční politické strany; 

stále čeká na přesvědčivé důkazy týkající 

se pachatelů pokusu o převrat; rozhodně 

odsuzuje uvěznění 11 poslanců Lidové 

demokratické strany (HDP) včetně 

spolupředsedů strany Figeny 

Yuksekdagové a Selahattina Demirtase, 

jednoho poslance Republikánské lidové 

strany (CHP) a 85 kurdských starostů měst 

a obcí; naléhavě vyzývá tureckou vládu, 

aby výjimečný stav bezodkladně zrušila; 

varuje před zneužíváním 

protiteroristických opatření k legitimizaci 

potlačování lidských práv; vyzývá 

Evropský soud pro lidská práva (ESLP), 

aby okamžitě přijal první exemplární 

příklady a co nejrychleji ukončil první 

řízení, neboť zřejmě neexistují žádné 

účinné vnitrostátní opravné prostředky; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Pozměňovací návrh  16 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vyjadřuje politování nad 

rozhodnutím turecké vlády zabránit 

německým poslancům navštívit ozbrojené 

síly Spolkové republiky Německo na 

základně Incirlik, které vedlo k tomu, že 

tyto jednotky budou nyní přestěhovány do 

země, která není členem NATO, což 

představuje významný krok zpět v účinné 

spolupráci mezi spojenci v NATO v boji 

proti terorismu; 

Or. en 

 

 


