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Předmět: Tři přední obhájci lidských práv uvěznění v Turecku 

Dne 20. června 2016 byli v Turecku uvězněni tři přední obhájci lidských práv. Erol Önderoğlu 
(Reportéři bez hranic) byl zatčen poté, co se objevil u istanbulského soudu. Şebnem Korur Fincancı 
(nadace pro lidská práva Turecku) a Ahmet Nesin (novinář a spisovatel) byli zatčeni v tentýž den. Jsou 
obviněni z šíření teroristické propagandy, zjevně proto, že sloužili jako dočasní šéfredaktoři deníku 
Özgür Gündem, který se zaměřuje na konflikt mezi vládou a Kurdskou stranou pracujících (PKK). 

Turecké orgány zahájily trestní vyšetřování 37 ze 44 osob, které proti zásahům zaměřeným na 
zaměstnance deníku Özgür Gündem protestovaly tím, že se připojily ke kampani, aby na jeden den 
sloužily jako hostující redaktoři těchto novin. 

1. Sdělila Komise turecké vládě obavy z využívání právních předpisů proti terorismu k zatýkání 
novinářů a akademiků, kteří nejsou obviněni z používání násilí? Jestliže ne, z jakého důvodu? 

2. Jaké dopady má porušování lidských práv a zneužívání právních předpisů proti terorismu na 
vztahy mezi EU a Tureckem od „prohlášení“ o spolupráci při řízení migrace? 

3. Existují v souvislosti s „prohlášením“ o migraci pro Turecko konkrétní měřítka v oblastech, jako je 
právní stát, oddělení pravomocí, svévolné zadržování osob a svoboda projevu, a bude mít 
aktuální vývoj vliv na plánované otevření kapitoly 33? 


