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Pozmeňujúci návrh  1 

Kati Piri, Victor Boştinaru 

v mene skupiny S&D 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že terorizmus je 

naďalej bezprostrednou hrozbou pre 

obyvateľov Turecka; opakuje však, že 

široko definované turecké právne predpisy 

na boj proti terorizmu by nemali byť 

využívané na trestanie občanov a médií za 

uplatňovanie práva na slobodu prejavu; v 

tejto súvislosti odsudzuje zadržanie 

najmenej 148 akademických pracovníkov 

verejných aj súkromných univerzít, ktorí 

podpísali petíciu Akademici za mier, a 

začatie súdnych konaní s nimi a rovnako 

odsudzuje poslednú vlnu zatýkania 

novinárov, aktivistov, lekárov a bežných 

občanov za vyjadrenie nesúhlasu s 

tureckou vojenskou intervenciou v Afrine; 

5. zdôrazňuje, že terorizmus je 

naďalej bezprostrednou hrozbou pre 

obyvateľov Turecka; opakuje však, že 

široko definované turecké právne predpisy 

na boj proti terorizmu by nemali byť 

využívané na trestanie občanov a médií za 

uplatňovanie práva na slobodu prejavu; v 

tejto súvislosti odsudzuje zadržanie 

najmenej 148 akademických pracovníkov 

verejných aj súkromných univerzít, ktorí 

podpísali petíciu Akademici za mier, a 

začatie súdnych konaní s nimi a rovnako 

odsudzuje poslednú vlnu zatýkania 

novinárov, aktivistov, lekárov a bežných 

občanov za vyjadrenie nesúhlasu s 

tureckou vojenskou intervenciou v Afrine; 

je vážne znepokojený humanitárnymi 

dôsledkami vojenskej intervencie v tomto 

sýrskom regióne s kurdskou väčšinou a 
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varuje pred pokračovaním neprimeraných 

akcií; 

Or. en 

 

 


