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Módosítás  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetérıl: újságírók és médiavezetık 

közelmúltbeli letartóztatásáról, és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza a sajtószabadság és a 

demokratikus értékek tiszteletben 

tartásának fontosságát az uniós bıvítési 

folyamat szempontjából; hangsúlyozza, 

hogy a török jogi keret egyes rendelkezései 

és ezeknek a bírói kar általi értelmezése 

továbbra is akadályozza a 

véleménynyilvánítás – többek között a 

média – szabadságát; emlékeztet arra, hogy 

a véleménynyilvánítás szabadsága és a 

médiapluralizmus a legfontosabb európai 

értékek körébe tartoznak, és hogy a 

független sajtó a demokratikus társadalom 

nélkülözhetetlen eleme, mivel lehetıvé 

teszi a polgárok számára, hogy tájékozott 

módon aktívan részt vegyenek a közös 

döntéshozatali folyamatokban, és így 

erısíti a demokráciát; sürgeti ennek 

kapcsán a török kormányt, hogy 

foglalkozzon kiemelten a médiaszabadság 

ügyével, és a nemzetközi normákkal 

összhangban biztosítson a pluralizmust 

garantáló, megfelelı jogi keretet; felszólít 

5. hangsúlyozza a sajtószabadság és a 

demokratikus értékek tiszteletben 

tartásának fontosságát; hangsúlyozza, hogy 

a török jogi keret egyes rendelkezései és 

ezeknek a bírói kar általi értelmezése 

továbbra is akadályozza a 

véleménynyilvánítás – többek között a 

média – szabadságát; emlékeztet arra, hogy 

a véleménynyilvánítás szabadsága és a 

médiapluralizmus a legfontosabb európai 

értékek körébe tartoznak, és hogy a 

független sajtó a demokratikus társadalom 

nélkülözhetetlen eleme, mivel lehetıvé 

teszi a polgárok számára, hogy tájékozott 

módon aktívan részt vegyenek a közös 

döntéshozatali folyamatokban, és így 

erısíti a demokráciát; sürgeti ennek 

kapcsán a török kormányt, hogy 

foglalkozzon kiemelten a médiaszabadság 

ügyével, és a nemzetközi normákkal 

összhangban biztosítson a pluralizmust 

garantáló, megfelelı jogi keretet; felszólít 

továbbá a kritikát gyakorló 
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továbbá a kritikát gyakorló 

sajtóorgánumok és újságírók ellen irányuló 

nyomás és megfélemlítés felszámolására; 

sajtóorgánumok és újságírók ellen irányuló 

nyomás és megfélemlítés felszámolására; 

Or. en 

 

 


