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Τροπολογία  1 
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Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει ότι η τρομοκρατία 

εξακολουθεί να αποτελεί άμεση απειλή για 

τους πολίτες στην Τουρκία· 

επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η γενικόλογα 

διατυπωμένη τουρκική αντιτρομοκρατική 

νομοθεσία δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για να τιμωρούνται οι 

πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης επειδή 

ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία 

της έκφρασης· καταδικάζει, εν 

προκειμένω, την κράτηση και την 

προσαγωγή σε δίκη τουλάχιστον 148 

πανεπιστημιακών από δημόσια και 

ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπέγραψαν την 

αναφορά των Πανεπιστημιακών για την 

Ειρήνη, καθώς και τις πλέον πρόσφατες 

συλλήψεις δημοσιογράφων, ακτιβιστών, 

γιατρών και απλών πολιτών επειδή 

εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην 
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επέμβαση του τουρκικού στρατού στην 

Αφρίν· 

επέμβαση του τουρκικού στρατού στην 

Αφρίν· εκφράζει την έντονη ανησυχία του 

για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της 

στρατιωτικής επέμβασης στην περιοχή 

αυτή της Συρίας με πλειοψηφία 

κουρδικού πληθυσμού και προειδοποιεί 

για τους κινδύνους που θα έχει η συνέχιση 

δυσανάλογων δράσεων· 
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