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Amendement  1 

Kati Piri, Victor Boştinaru 

namens de S&D-Fractie 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat terrorisme een 

rechtstreekse bedreiging blijft vormen voor 

burgers in Turkije; wijst er echter op dat de 

breed gedefinieerde Turkse anti-

terrorismewetgeving niet mag worden 

gebruikt om burgers en de media te straffen 

voor de uitoefening van de vrijheid van 

meningsuiting; veroordeelt in dat opzicht 

de detentie van en het proces tegen ten 

minste 148 academici van openbare en 

particuliere universiteiten die de petitie 

"Academici voor vrede" hebben 

ondertekend, en veroordeelt tevens de 

meest recente arrestaties van journalisten, 

activisten, artsen en gewone burgers 

wegens het uiten van hun onvrede over de 

Turkse militaire operatie in Afrin; 

5. onderstreept dat terrorisme een 

rechtstreekse bedreiging blijft vormen voor 

burgers in Turkije; wijst er echter op dat de 

breed gedefinieerde Turkse anti-

terrorismewetgeving niet mag worden 

gebruikt om burgers en de media te straffen 

voor de uitoefening van de vrijheid van 

meningsuiting; veroordeelt in dat opzicht 

de detentie van en het proces tegen ten 

minste 148 academici van openbare en 

particuliere universiteiten die de petitie 

"Academici voor vrede" hebben 

ondertekend, en veroordeelt tevens de 

meest recente arrestaties van journalisten, 

activisten, artsen en gewone burgers 

wegens het uiten van hun onvrede over de 

Turkse militaire operatie in Afrin; is 

ernstig verontrust over de humanitaire 

consequenties van de militaire interventie 
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in deze in meerderheid Koerdische regio 

van Syrië en waarschuwt voor voortzetting 

van onevenredige acties; 

Or. en 

 

 


