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Raportul privind Turcia pe 2016 

2016/2308(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. ia act cu regret de faptul că 

măsurile disproporționate luate în urma 

declarării stării de urgență au vizat, prin 

luarea în custodie, concedieri, arestări și 

confiscarea proprietății, nu doar mii de 

persoane care sunt presupuși 

membri/susținători ai mișcării Gülen, ci și 

dizidenții în general și partidele politice de 

opoziție în special; așteaptă încă să apară 

dovezi convingătoare în ceea ce privește 

autorii tentativei de lovitură de stat; 

condamnă cu fermitate încarcerarea a 11 

deputați din Partidul Democrat Popular 

(HDP), printre care și copreședinții 

acestuia, dna Figen Yuksekdag și dl 

Selahattin Demirtas, a unui deputat din 

Partidul Popular Republican (CHP) și a 85 

de primari kurzi; îndeamnă guvernul turc 

să ridice imediat starea de urgență; ridică 

un semnal de alarmă împotriva abuzului de 

măsuri antiteroriste pentru a legitima 

reprimarea drepturilor omului; 

9. ia act cu regret de faptul că 

măsurile disproporționate luate în urma 

declarării stării de urgență au vizat, prin 

luarea în custodie, concedieri, arestări și 

confiscarea proprietății, nu doar mii de 

persoane care sunt presupuși 

membri/susținători ai mișcării Gülen, ci și 

dizidenții în general și partidele politice de 

opoziție în special; așteaptă încă să apară 

dovezi convingătoare în ceea ce privește 

autorii tentativei de lovitură de stat; 

condamnă cu fermitate încarcerarea a 11 

deputați din Partidul Democrat Popular 

(HDP), printre care și copreședinții 

acestuia, dna Figen Yuksekdag și dl 

Selahattin Demirtas, a unui deputat din 

Partidul Popular Republican (CHP) și a 85 

de primari kurzi; îndeamnă guvernul turc 

să ridice imediat starea de urgență; ridică 

un semnal de alarmă împotriva abuzului de 

măsuri antiteroriste pentru a legitima 

reprimarea drepturilor omului; solicită 

Curții Europene a Drepturilor Omului 

(CEDO) să accepte imediat primele cazuri 

exemplare și să încheie primele proceduri 

imediat ce se poate, dat fiind că pare să 

nu existe nicio cale de atac eficace la 

nivel național; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. deplânge decizia guvernului turc 

de a opri deputații germani să viziteze 

forțele armate federale germane din 

Incirlik, ceea ce înseamnă că ei vor fi 

transferați acum într-o țară care nu 

aparține NATO, lucru care reprezintă un 

mare pas înapoi pentru cooperarea 

eficace dintre aliații NATO în lupta pe 

care o poartă împotriva terorismului; 

Or. en 

 

 


