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Paragrafu 9
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

9.
Jinnota b'dispjaċir li l-miżuri
sproporzjonati meħuda wara ddikjarazzjoni tal-istat ta' emerġenza
kellhom fil-mira, permezz tad-detenzjoni,
tkeċċijiet, arresti u konfiski ta' proprjetà,
mhux biss lil eluf ta' nies li allegatament
huma membri jew partitarji tal-moviment
Gülen, iżda wkoll, b'mod ġenerali lil
persuni li għandhom opinjoni kuntrarja u
b'mod partikolari lil partiti politiċi taloppożizzjoni; għadu qed jistenna evidenza
konvinċenti fir-rigward tal-awturi talattentat ta' kolp ta' stat; jikkundanna bilqawwa l-priġunerija ta' 11-il Membru
Parlamentari li jappartjenu lill-Partit
Demokratiku Popolari (HDP), inklużi lkopresidenti tiegħu s-Sa Figen Yuksekdag
u s-Sur Selahattin Demirtas, Membru
Parlamentari wieħed mill-Partit Popolari
Repubblikan (CHP) u ta' 85 sindku
muniċipali Kurd; iħeġġeġ lill-Gvern Tork
ineħħi l-istat ta' emerġenza
immedjatament; iwissi kontra l-abbuż ta'
miżuri kontra t-terroriżmu għal
leġittimizzazzjoni tar-ripressjoni taddrittijiet tal-bniedem;
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immedjatament; iwissi kontra l-abbuż ta'
miżuri kontra t-terroriżmu għal
leġittimizzazzjoni tar-ripressjoni taddrittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Qorti
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
(QEDB) biex immedjatament idaħħlu lewwel każijiet eżemplari u tikkonkludi lewwel proċedimenti malajr kemm jista’
jkun, peress li donnu li ma jeżistux
rimedji nazzjonali effettivi;
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Paragrafu 26a (ġdid)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda
26a. Jiddeplora d-deċiżjoni tal-Gvern
Tork li jżomm lil Membri Parlamentari
Ġermaniżi milli jżuru l-Forzi Armati
Federali Ġermaniżi f'Inċirlik, li jfisser li
huma issa se jiġu rilokati għal pajjiż li
mhux membri tan-NATO, u dan
jirrappreżenta daqqa ta' ħarta kbira għal
kooperazzjoni effettiva bejn l-alleati tanNATO fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;
Or. en
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