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Gemensamt förslag till resolution 

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

Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet understryker att 

terrorism fortsätter att utgöra ett direkt hot 

mot medborgare i Turkiet. Parlamentet 

upprepar dock att den brett definierade 

turkiska lagstiftningen mot terrorism inte 

bör användas för att bestraffa medborgare 

och medier för att ha utövat sin rätt till 

yttrandefrihet. Parlamentet fördömer i detta 

avseende, frihetsberövandet av och 

rättegången mot minst 148 akademiker från 

offentliga och privata universitet som 

undertecknade framställningen Academics 

for Peace, och fördömer även de senaste 

gripandena av journalister, aktivister, 

läkare och vanliga medborgare för att ha 

opponerat sig mot den turkiska militära 

operationen i Afrin. 

5. Europaparlamentet understryker att 

terrorism fortsätter att utgöra ett direkt hot 

mot medborgare i Turkiet. Parlamentet 

upprepar dock att den brett definierade 

turkiska lagstiftningen mot terrorism inte 

bör användas för att bestraffa medborgare 

och medier för att ha utövat sin rätt till 

yttrandefrihet. Parlamentet fördömer i detta 

avseende, frihetsberövandet av och 

rättegången mot minst 148 akademiker från 

offentliga och privata universitet som 

undertecknade framställningen Academics 

for Peace, och fördömer även de senaste 

gripandena av journalister, aktivister, 

läkare och vanliga medborgare för att ha 

opponerat sig mot den turkiska militära 

operationen i Afrin. Parlamentet är 

allvarligt oroat över de humanitära 

konsekvenserna av den militära 
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interventionen i denna syriska region med 

en kurdisk majoritet, och varnar för 

fortsatta oproportionella åtgärder. 

Or. en 

 

 


