
 

AM\1129555HU.docx  PE605.568v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2017 A8-0234/15 

Módosítás  15 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. sajnálattal állapítja meg, hogy a 

szükségállapot kihirdetését követően hozott 

aránytalan intézkedések – fogva tartások, 

letartóztatások és vagyonelkobzások – nem 

csak a Gülen-mozgalom több ezer 

állítólagos tagját/támogatóját vették célba, 

hanem általában a másként gondolkodókat 

és különösen az ellenzéki politikai 

pártokat; továbbra is várja az puccskísérlet 

elkövetőire vonatkozó egyértelmű 

bizonyítékokat; határozottan elítéli a 

Demokratikus Néppárt (HDP) 11 

parlamenti képviselőjének, köztük 

társelnökeinek, Figen Yuksekdagnak és 

Selahattin Demirtasnak, a Köztársasági 

Néppárt (CHP) egyik parlamenti 

képviselőjének, valamint 85 kurd 

polgármesternek a bebörtönzését; sürgeti a 

török kormányt, hogy haladéktalanul 

vessen véget a szükségállapotnak; óva int 

attól, hogy az emberi jogok eltiprását a 

terrorizmus elleni intézkedésekkel 

visszaélve legitimálják; 

9. sajnálattal állapítja meg, hogy a 

szükségállapot kihirdetését követően hozott 

aránytalan intézkedések – fogva tartások, 

letartóztatások és vagyonelkobzások – nem 

csak a Gülen-mozgalom több ezer 

állítólagos tagját/támogatóját vették célba, 

hanem általában a másként gondolkodókat 

és különösen az ellenzéki politikai 

pártokat; továbbra is várja az puccskísérlet 

elkövetőire vonatkozó egyértelmű 

bizonyítékokat; határozottan elítéli a 

Demokratikus Néppárt (HDP) 11 

parlamenti képviselőjének, köztük 

társelnökeinek, Figen Yuksekdagnak és 

Selahattin Demirtasnak, a Köztársasági 

Néppárt (CHP) egyik parlamenti 

képviselőjének, valamint 85 kurd 

polgármesternek a bebörtönzését; sürgeti a 

török kormányt, hogy haladéktalanul 

vessen véget a szükségállapotnak; óva int 

attól, hogy az emberi jogok eltiprását a 

terrorizmus elleni intézkedésekkel 

visszaélve legitimálják; felszólítja az 

Emberi Jogok Európai Bíróságát (EJEB), 

hogy haladéktalanul fogadja el az első 

példaértékű eseteket, és mielőbb zárja le 

az első eljárásokat, mivel úgy tűnik, hogy 

nem állnak rendelkezésre hatékony 

nemzeti jogorvoslatok; 

Or. en 



 

AM\1129555HU.docx  PE605.568v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.6.2017 A8-0234/16 

Módosítás  16 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26a. helyteleníti a török kormány azon 

határozatát, hogy megakadályozza, hogy a 

német képviselők meglátogassák a német 

hadsereg Incirlikben állomásozó 

csapatait, ami azt jelenti, hogy át kell 

helyezni őket egy olyan országba, amely 

nem tagja a NATO-nak, súlyosan 

visszavetve a NATO szövetségesei közötti 

hatékony együttműködést a terrorizmus 

elleni harcban; 

Or. en 

 

 


