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Predlog spremembe  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o svobodi izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v 

medijskih hišah ter načrten pritisk na medije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja pomen svobode tiska in 

spoštovanja demokratičnih vrednot za 

širitveni proces EU; poudarja, da so 

številne določbe turškega pravnega okvira 

in njihova razlaga s strani sodnih organov 

še naprej ovira za svobodo izražanja ter 

med drugim medijsko svobodo; opozarja, 

da sta svoboda izražanja in pluralnost 

medijev v osrčju evropskih vrednot ter da 

je neodvisni tisk ključni element 

demokratične družbe, saj državljanom 

omogoča, da se dejavno in informirano 

vključujejo v skupne procese odločanja, ter 

tako krepi demokracijo; s tem v zvezi 

poziva turško vlado naj prednostno 

obravnava svobodo medijev in vzpostavi 

primeren pravni okvir, ki bo zagotovil 

pluralizem v skladu z mednarodnimi 

standardi; poziva tudi, naj se konča pritisk 

na kritične medijske hiše in novinarje in 

njihovo ustrahovanje; 

5. poudarja pomen svobode tiska in 

spoštovanja demokratičnih vrednot; 

poudarja, da so številne določbe turškega 

pravnega okvira in njihova razlaga s strani 

sodnih organov še naprej ovira za svobodo 

izražanja ter med drugim medijsko 

svobodo; opozarja, da sta svoboda 

izražanja in pluralnost medijev v osrčju 

evropskih vrednot ter da je neodvisni tisk 

ključni element demokratične družbe, saj 

državljanom omogoča, da se dejavno in 

informirano vključujejo v skupne procese 

odločanja, ter tako krepi demokracijo; s 

tem v zvezi poziva turško vlado naj 

prednostno obravnava svobodo medijev in 

vzpostavi primeren pravni okvir, ki bo 

zagotovil pluralizem v skladu z 

mednarodnimi standardi; poziva tudi, naj 

se konča pritisk na kritične medijske hiše 

in novinarje in njihovo ustrahovanje; 
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