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Pozmeňujúci návrh  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií 

a systematický tlak na médiá  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje dôležitosť slobody tlače 
a rešpektovania demokratických hodnôt 
v rámci procesu rozširovania EÚ; 
zdôrazňuje skutočnosť, že slobodu prejavu 

vrátane slobody médií aj naďalej brzdí 

viacero ustanovení tureckého právneho 

rámca a ich výklad sudcami; pripomína, že 

sloboda prejavu a pluralita médií patria 

k hlavným európskym hodnotám a že 

nezávislá tlač má pre demokratickú 

spoločnosť mimoriadny význam, pretože 
zabezpečuje informovanosť občanov 
a umožňuje im aktívne a informované 

zapájanie sa do kolektívneho 

rozhodovacieho procesu, čím posilňuje 

demokraciu; naliehavo žiada tureckú vládu, 
aby sa v tejto súvislosti venovala 

predovšetkým otázke slobody médií a aby 

prijala primeraný právny rámec zaručujúci 

pluralitu médií v súlade s medzinárodnými 

normami; ďalej žiada skončenie nátlaku 
a zastrašovania voči kritickým 

5. zdôrazňuje dôležitosť slobody tlače 
a rešpektovania demokratických hodnôt; 
zdôrazňuje skutočnosť, že slobodu prejavu 

vrátane slobody médií aj naďalej brzdí 

viacero ustanovení tureckého právneho 

rámca a ich výklad sudcami; pripomína, že 

sloboda prejavu a pluralita médií patria 

k hlavným európskym hodnotám a že 

nezávislá tlač má pre demokratickú 

spoločnosť mimoriadny význam, pretože 
umožňuje občanom aktívne a informované 

zapájanie sa do kolektívneho 

rozhodovacieho procesu, čím posilňuje 

demokraciu; naliehavo žiada tureckú vládu, 
aby sa v tejto súvislosti venovala 

predovšetkým otázke slobody médií a aby 

prijala primeraný právny rámec zaručujúci 

pluralitu médií v súlade s medzinárodnými 

normami; ďalej žiada skončenie nátlaku 
a zastrašovania voči kritickým 

spoločnostiam a novinárom; 
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spoločnostiam a novinárom; 

Or. en 

 

 


