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Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa z ubolewaniem, że celem 

niewspółmiernych działań podjętych po 

ogłoszeniu stanu wyjątkowego, takich jak 

areszty, zwolnienia, zatrzymania i 

konfiskaty mienia, były nie tylko tysiące 

osób rzekomo będących 

członkami/zwolennikami ruchu Gülena, ale 

ogólnie dysydenci, a w szczególności 

opozycyjne partie polityczne; nadal 

oczekuje na przekonujące dowody w 

odniesieniu do sprawców nieudanego 

zamachu stanu; zdecydowanie potępia 

uwięzienie 11 posłów należących do 

Ludowej Partii Demokratycznej (HDP), w 

tym jej współprzewodniczących Figen 

Yuksekdag i Selahattina Demirtasa, oraz 

jednego posła z Republikańskiej Partii 

Ludowej (CHP) i 85 kurdyjskich 

burmistrzów; apeluje do rządu Turcji o 

niezwłoczne zniesienie stanu 

wyjątkowego; ostrzega przed 

nadużywaniem środków 

antyterrorystycznych do sankcjonowania 

ograniczania praw człowieka; 

9. zauważa z ubolewaniem, że celem 

niewspółmiernych działań podjętych po 

ogłoszeniu stanu wyjątkowego, takich jak 

areszty, zwolnienia, zatrzymania i 

konfiskaty mienia, były nie tylko tysiące 

osób rzekomo będących 

członkami/zwolennikami ruchu Gülena, ale 

ogólnie dysydenci, a w szczególności 

opozycyjne partie polityczne; nadal 

oczekuje na przekonujące dowody w 

odniesieniu do sprawców nieudanego 

zamachu stanu; zdecydowanie potępia 

uwięzienie 11 posłów należących do 

Ludowej Partii Demokratycznej (HDP), w 

tym jej współprzewodniczących Figen 

Yuksekdag i Selahattina Demirtasa, oraz 

jednego posła z Republikańskiej Partii 

Ludowej (CHP) i 85 kurdyjskich 

burmistrzów; apeluje do rządu Turcji o 

niezwłoczne zniesienie stanu 

wyjątkowego; ostrzega przed 

nadużywaniem środków 

antyterrorystycznych do sankcjonowania 

ograniczania praw człowieka; wzywa 

Europejski Trybunał Praw Człowieka 

(ETPC) do natychmiastowego przyjęcia 

pierwszych precedensowych spraw i 

zakończenia pierwszych postępowań w 

najkrótszym możliwym terminie, ponieważ 

wydaje się, że brak skutecznych krajowych 

środków odwoławczych; 
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 26a. wyraża ubolewanie z powodu 

decyzji tureckiego rządu, który 

uniemożliwił deputowanym do 

Bundestagu złożenie wizyty w kwaterze 

niemieckich federalnych sił zbrojnych w 

bazie w Incirlik, co oznacza, że zostaną 

one teraz przeniesione na terytorium 

państwa nienależącego do NATO i stanie 

się poważną przeszkodą dla skutecznej 

współpracy między sojusznikami NATO w 

walce z terroryzmem; 

Or. en 

 

 


