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Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

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

Vārda brīvība Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziĦas līdzekĜu vadošo darbinieku aresti 

un sistemātiskais spiediens uz plašsaziĦas līdzekĜiem Turcijā 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver, cik būtiska ES paplašināšanās 

procesā ir preses brīvība un demokrātisko 

vērtību ievērošana; uzsver, ka vairāki 

Turcijas tiesiskā regulējuma noteikumi un 

tiesu iestāžu darbinieku rīcība, interpretējot 

šos noteikumus, joprojām rada šėēršĜus 

vārda brīvībai, tostarp plašsaziĦas līdzekĜu 

brīvībai; atgādina, ka vārda brīvība un 

plašsaziĦas līdzekĜu plurālisms ir Eiropas 

pamatvērtības un ka demokrātiskā 

sabiedrībā neatkarīga prese ir izšėirošs 

elements, jo tā Ĝauj pilsoĦiem, pamatojoties 

uz iegūto informāciju, aktīvi piedalīties 

kolektīvajos lēmumu pieĦemšanas 

procesos un tādējādi nostiprina 

demokrātiju; šajā ziĦā mudina Turcijas 

valdību prioritārā kārtā pievērsties 

plašsaziĦas līdzekĜu brīvības jautājumam 

un nodrošināt atbilstīgu tiesisko 

regulējumu, kas saskaĦā ar 

starptautiskajiem standartiem garantē 

plurālismu; turklāt prasa pārtraukt 

5. uzsver, cik būtiska ir preses brīvība un 

demokrātisko vērtību ievērošana; uzsver, 

ka vairāki Turcijas tiesiskā regulējuma 

noteikumi un tiesu iestāžu darbinieku 

rīcība, interpretējot šos noteikumus, 

joprojām rada šėēršĜus vārda brīvībai, 

tostarp plašsaziĦas līdzekĜu brīvībai; 

atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziĦas 

līdzekĜu plurālisms ir Eiropas 

pamatvērtības un ka demokrātiskā 

sabiedrībā neatkarīga prese ir izšėirošs 

elements, jo tā Ĝauj pilsoĦiem, pamatojoties 

uz iegūto informāciju, aktīvi piedalīties 

kolektīvajos lēmumu pieĦemšanas 

procesos un tādējādi nostiprina 

demokrātiju; šajā ziĦā mudina Turcijas 

valdību prioritārā kārtā pievērsties 

plašsaziĦas līdzekĜu brīvības jautājumam 

un nodrošināt atbilstīgu tiesisko 

regulējumu, kas saskaĦā ar 

starptautiskajiem standartiem garantē 

plurālismu; turklāt prasa pārtraukt 
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spiedienu un iebiedēšanu pret kritiski 

noskaĦotiem plašsaziĦas līdzekĜiem un 

žurnālistiem; 

spiedienu un iebiedēšanu pret kritiski 

noskaĦotiem plašsaziĦas līdzekĜiem un 

žurnālistiem; 

Or. en 

 

 


