
 

AM\1145494PT.docx PE614.391v01-00 } 

 PE614.393v01-00 } 

 PE614.400v01-00 } 

 PE614.404v01-00 } 

 PE614.4006v01-00 } 

 PE614.412v01-00 } 

 PE614.412v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

7.2.2018  B8-0082/2018 }  

 B8-0084/2018 }  

 B8-0091/2018 }  

 B8-0092/2018 }  

 B8-0095/2018 }  

 B8-0097/2018 }  

 B8-0103/2018 } RC1/Am. 2 

Alteração  2 

Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

A situação atual dos direitos humanos na Turquia 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Sublinha que o terrorismo continua 

a representar uma ameaça direta para os 

cidadãos da Turquia; reitera, no entanto, 

que os termos vagos da legislação turca em 

matéria de luta contra o terrorismo não 

devem ser utilizados para punir os cidadãos 

e os meios de comunicação social por 

exercerem o seu direito à liberdade de 

expressão; condena, neste contexto, a 

detenção e o julgamento de, pelo menos, 

148 professores de universidades públicas 

e privadas, que assinaram a petição 

«Académicos pela Paz», bem como as mais 

recentes detenções de jornalistas, ativistas, 

médicos e cidadãos comuns por terem 

expresso a sua oposição à intervenção 

militar turca em Afrin; 

5. Sublinha que o terrorismo continua 

a representar uma ameaça direta para os 

cidadãos da Turquia; reitera, no entanto, 

que os termos vagos da legislação turca em 

matéria de luta contra o terrorismo não 

devem ser utilizados para punir os cidadãos 

e os meios de comunicação social por 

exercerem o seu direito à liberdade de 

expressão; condena, neste contexto, a 

detenção e o julgamento de, pelo menos, 

148 professores de universidades públicas 

e privadas, que assinaram a petição 

«Académicos pela Paz», bem como as mais 

recentes detenções de jornalistas, ativistas, 

médicos e cidadãos comuns por terem 

expresso a sua oposição à intervenção 

militar ilegal turca em Afrin; 

Or. en 

 


