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Fælles beslutningsforslag 

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

Ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på 

medier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

5. understreger betydningen af pressefrihed 

og respekt for de demokratiske værdier i 

forbindelse med EU's udvidelsesproces; 

understreger, at en række bestemmelser i 

tyrkisk lovgivning og domstolenes 

fortolkning af dem fortsat hæmmer 

ytringsfriheden, herunder mediefriheden; 

minder om, at ytringsfrihed og 

mediepluralisme er centrale dele af de 

europæiske værdier, og at en uafhængig 

presse er afgørende for et demokratisk 

samfund, da den gør det muligt for 

borgerne at tage aktivt del i de kollektive 

beslutningsprocesser på et informeret 

grundlag og således styrker demokratiet; 

opfordrer i denne forbindelse indtrængende 

den tyrkiske regering til at tage fat på 

mediefriheden med høj prioritet og skabe 

nogle passende retlige rammer, der 

garanterer pluralisme i overensstemmelse 

med internationale standarder; opfordrer 

desuden til, at presset mod og 

5. understreger betydningen af pressefrihed 

og respekt for de demokratiske værdier; 

understreger, at en række bestemmelser i 

tyrkisk lovgivning og domstolenes 

fortolkning af dem fortsat hæmmer 

ytringsfriheden, herunder mediefriheden; 

minder om, at ytringsfrihed og 

mediepluralisme er centrale dele af de 

europæiske værdier, og at en uafhængig 

presse er afgørende for et demokratisk 

samfund, da den gør det muligt for 

borgerne at tage aktivt del i de kollektive 

beslutningsprocesser på et informeret 

grundlag og således styrker demokratiet; 

opfordrer i denne forbindelse indtrængende 

den tyrkiske regering til at tage fat på 

mediefriheden med høj prioritet og skabe 

nogle passende retlige rammer, der 

garanterer pluralisme i overensstemmelse 

med internationale standarder; opfordrer 

desuden til, at presset mod og 

intimideringen af kritiske medier og 
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intimideringen af kritiske medier og 

journalister bringes til ophør; 

journalister bringes til ophør; 

Or. en 

 

 


