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28.6.2017 A8-0234/15 

Amendement  15 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. betreurt dat de excessieve 

maatregelen die getroffen zijn na het 

afkondigen van de noodtoestand, 

waaronder detentie, ontslag, arrestatie en 

inbeslagname van eigendommen, niet 

alleen gericht waren tegen duizenden 

vermeende leden van de Gülen-beweging, 

maar ook tegen andersdenkenden in het 

algemeen en met name politieke partijen 

van de oppositie; is nog steeds in 

afwachting van overtuigend bewijs met 

betrekking tot de plegers van de 

couppoging: veroordeelt ten zeerste de 

gevangenneming van 11 leden van de 

Democratische Partij van de Volkeren 

(HDP), onder wie haar medevoorzitters 

Figen Yuksekdag en Selahattin Demirtas, 

van een parlementslid van de 

Republikeinse Volkspartij (CHP), en 85 

Koerdische burgemeesters; dringt er bij de 

Turkse regering op aan de noodtoestand 

onmiddellijk op te heffen; waarschuwt 

voor het gevaar dat maatregelen ter 

bestrijding van het terrorisme worden 

ingezet om mensenrechtenschendingen te 

rechtvaardigen; 

9. betreurt dat de excessieve 

maatregelen die getroffen zijn na het 

afkondigen van de noodtoestand, 

waaronder detentie, ontslag, arrestatie en 

inbeslagname van eigendommen, niet 

alleen gericht waren tegen duizenden 

vermeende leden van de Gülen-beweging, 

maar ook tegen andersdenkenden in het 

algemeen en met name politieke partijen 

van de oppositie; is nog steeds in 

afwachting van overtuigend bewijs met 

betrekking tot de plegers van de 

couppoging: veroordeelt ten zeerste de 

gevangenneming van 11 leden van de 

Democratische Partij van de Volkeren 

(HDP), onder wie haar medevoorzitters 

Figen Yuksekdag en Selahattin Demirtas, 

van een parlementslid van de 

Republikeinse Volkspartij (CHP), en 85 

Koerdische burgemeesters; dringt er bij de 

Turkse regering op aan de noodtoestand 

onmiddellijk op te heffen; waarschuwt 

voor het gevaar dat maatregelen ter 

bestrijding van het terrorisme worden 

ingezet om mensenrechtenschendingen te 

rechtvaardigen; dringt er bij het Europees 

Hof voor de rechten van de mens 

(EHRM) op aan onverwijld de eerste 

exemplarische zaken in behandeling te 

nemen en de eerste procedures zo spoedig 

mogelijk af te ronden, aangezien er geen 

doeltreffende nationale rechtsmiddelen 
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lijken te bestaan; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Amendement  16 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. betreurt het besluit van de Turkse 

regering om een Duitse parlementariër te 

verbieden een bezoek te brengen aan de 

Duitse federale strijdkrachten in Incirlik, 

met als gevolg dat zij nu worden 

overgeplaatst naar een niet-NAVO-land, 

hetgeen een enorme tegenslag betekent 

voor de doeltreffende samenwerking 

tussen NAVO-bondgenoten in de strijd 

tegen het terrorisme; 

Or. en 

 

 


