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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της 

ελευθερίας του Τύπου και του σεβασµού 

των δηµοκρατικών αξιών για τη 

διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ· 

υπογραµµίζει ότι µια σειρά διατάξεις του 

τουρκικού νοµικού πλαισίου και η 

ερµηνεία τους από τα µέλη του δικαστικού 

σώµατος εξακολουθούν να παρακωλύουν 

την ελευθερία της έκφρασης, 

συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας των 

µέσων ενηµέρωσης· υπενθυµίζει ότι η 

ελευθερία της έκφρασης και η πολυφωνία 

των µέσων ενηµέρωσης βρίσκεται στο 

επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 

ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 

σηµασίας για µία δηµοκρατική κοινωνία, 

δεδοµένου ότι επιτρέπει στους πολίτες να 

παίρνουν ενεργό µέρος στις συλλογικές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

ενηµερωµένοι και, εποµένως, ενισχύει τη 
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δηµοκρατία· προτρέπει την τουρκική 

κυβέρνηση, στο πλαίσιο αυτό, να 

αντιµετωπίσει την ελευθερία του Τύπου ως 

ζήτηµα προτεραιότητας και να 

διαµορφώσει το κατάλληλο νοµοθετικό 

περιβάλλον που θα εγγυάται την 

πολυφωνία, σε συµµόρφωση προς τα 

διεθνή πρότυπα· ζητεί, ακόµη, να τεθεί 

τέρµα στις πιέσεις και τον εκφοβισµό των 

µέσων ενηµέρωσης και των 

δηµοσιογράφων που είναι επικριτικοί προς 

την κυβέρνηση· 
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