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Amendamentul 1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-
media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază importanța libertății presei și 
a respectării valorilor democratice pentru 
procesul de extindere a UE; subliniază că 

o serie de dispoziții din cadrul juridic din 
Turcia și interpretarea acestora de către 
unii reprezentanți ai puterii judecătorești 
limitează în continuare libertatea de 
exprimare, inclusiv libertatea mass-mediei; 

reamintește că libertatea de exprimare și 
pluralismul mass-mediei se află în centrul 
valorilor europene, iar presa independentă 

este esențială pentru o societate 
democratică, întrucât permite cetățenilor să 

ia parte în mod activ și în cunoștință de 
cauză la procesele decizionale colective, 
consolidând astfel democrația; îndeamnă, 

așadar, guvernul Turciei să trateze 
problema libertății mass-mediei în mod 

prioritar și să asigure un cadru juridic 
adecvat care să garanteze pluralismul în 
conformitate cu standardele internaționale; 

solicită, de asemenea, să se pună capăt 

5. subliniază importanța libertății presei și 
a respectării valorilor democratice; 
subliniază că o serie de dispoziții din 

cadrul juridic din Turcia și interpretarea 
acestora de către unii reprezentanți ai 
puterii judecătorești limitează în continuare 
libertatea de exprimare, inclusiv libertatea 
mass-mediei; reamintește că libertatea de 

exprimare și pluralismul mass-mediei se 
află în centrul valorilor europene, iar presa 
independentă este esențială pentru o 

societate democratică, întrucât permite 
cetățenilor să ia parte în mod activ și în 

cunoștință de cauză la procesele 
decizionale colective, consolidând astfel 
democrația; îndeamnă, așadar, guvernul 

Turciei să trateze problema libertății mass-
mediei în mod prioritar și să asigure un 

cadru juridic adecvat care să garanteze 
pluralismul în conformitate cu standardele 
internaționale; solicită, de asemenea, să se 

pună capăt presiunilor și intimidărilor 
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presiunilor și intimidărilor operate 
împotriva jurnaliștilor și a organelor de 
mass-media care exprimă critici; 

operate împotriva jurnaliștilor și a 
organelor de mass-media care exprimă 
critici; 

Or. en 

 


