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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 15. januar 

2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og 

systematisk pres på medier1, 

– der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om 2015-rapporten om Tyrkiet2, 

– der henviser til Kommissionens 2015-rapport om Tyrkiet af 10. november 2015 

(SWD(2015)0216), 

– der henviser til den fælles erklæring af 16. juli 2016 fra næstformanden/den højtstående 

repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og 

udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, om situationen i Tyrkiet, 

– der henviser til Rådets konklusioner om Tyrkiet af 18. juli 2016, 

– der henviser til erklæringen af 21. juli 2016 fra næstformanden/den højtstående 

repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn om erklæringen af 

undtagelsestilstand i Tyrkiet, 

– der henviser til det møde, der fandt sted som led i den politiske dialog på højt plan 

mellem EU og Tyrkiet den 9. september 2016, 

– der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, herunder ytringsfriheden, er en af EU's 

kerneværdier, 

– der henviser til, at retten til ytringsfrihed er nedfældet i den europæiske 

menneskerettighedskonvention (EMRK) og den internationale konvention om 

borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Tyrkiet er part i, 

– der henviser til henstillingerne i udtalelsen om artiklerne 216, 299, 301 og 314 i 

Tyrkiets straffelov, som blev vedtaget på Venedigkommissionens 106. plenarmøde 

                                                 
1  EUT C 300 af 18.8.2016, s. 45. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0133. 



 

 

(Venedig, den 11.-12. marts 2016), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4, 

A. der henviser til, at et kupforsøg fandt sted i Tyrkiet den 15. juli 2016, hvorunder mere 

end 250 personer blev dræbt og mere end 2 100 såret; 

B. der påpeger vigtigheden af at forsvare demokratiet, herunder at forpligte sig fuldt ud på 

menneskerettighederne og retsstatsprincippet, samt af, at EU, Europarådet og Tyrkiet 

samarbejder herom; der påpeger, at Tyrkiet er en central partner for Den Europæiske 

Union; 

C. der henviser til, at det tyrkiske politi ifølge Det Europæiske Journalistforbund og den 

tyrkiske journalistforening efter kupforsøget den 15. juli 2016 har arresteret mindst 99 

journalister og forfattere, hvoraf de fleste til dato ikke er blevet formelt tiltalt, hvilket 

bringer antallet af mediefolk, som er frihedsberøvet af grunde, som menes at have at 

gøre med deres udøvelse af retten til ytringsfrihed, op på mindst 130 pr. 20. oktober 

2016; der henviser til, at 64 af de journalister, der blev arresteret efter den 15. juli 2016, 

er blevet løsladt; der henviser til, at de frihedsberøvede journalister er blevet nægtet 

retten til advokatbistand og tilbageholdes under umenneskelige forhold, hvor de 

udsættes for trusler og mishandling; der henviser til forlydender om, at chefredaktørerne 

for det lukkede dagblad Özgür Gündem, Bilir Kaya og Inan Kizilkaya, er blevet 

tortureret i fængslet; 

D. der henviser til, at medier og journalister allerede før det fejlslagne kupforsøg var udsat 

for restriktioner og pres af stort omfang; der henviser til, at de tyrkiske myndigheder 

ifølge Komitéen til Beskyttelse af Journalister efter kupforsøget har lukket mere end 

100 radio- og tv-stationer, aviser, magasiner, forlag og distributionsvirksomheder, 

hvorved mere end 2 300 journalister og mediefolk er blevet arbejdsløse; der henviser til, 

at mindst 330 journalister har fået annulleret deres pressekort; 

E. der henviser til, at der blandt de frihedsberøvede journalister bl.a. befinder sig den 

kendte romanforfatter Asli Erdogan, som ligeledes var bestyrelsesmedlem og 

klummeskribent på det nu lukkede kurdiske dagblad Özgür Gündem, akademiker og 

klummeskribent Mehmet Altan og hans bror Ahmet Altan, der er forfatter og tidligere 

redaktør af ugeavisen Taraf; 

F. der henviser til, at mange af disse anholdelser ifølge Human Rights Watch blev 

foretaget uden skygge af bevis for, at de pågældende havde deltaget i det mislykkede 

kupforsøg; der henviser til, at retten til en retfærdig rettergang skal sikres, og at 

retsvæsenets behandling af medierelaterede sager vidner om dets manglende 

upartiskhed og uafhængighed; 

1. fordømmer på det kraftigste kupforsøget i Tyrkiet den 15. juli 2016; støtter Tyrkiets 

legitime institutioner; beklager det store antal døde og sårede; giver udtryk for sin 

solidaritet med ofrene og deres familier; 

2. anerkender den tyrkiske regerings ret og pligt til at reagere på kupforsøget; understreger 

imidlertid, at den tyrkiske regering ikke må bruge den fejlslagne militære 

magtovertagelse som påskud til at undertrykke den legitime og fredelige opposition 

yderligere og forhindre, at journalister og medier fredeligt udøver deres ytringsfrihed, 



 

 

gennem overdrevne og ulovlige tiltag og foranstaltninger; 

3. opfordrer de tyrkiske myndigheder til at løslade de journalister og mediearbejdere, der 

er frihedsberøvet uden tungtvejende beviser for kriminel aktivitet, herunder kendte 

journalister såsom som Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet 

Altan og Mehmet Altan; understreger, at journalister ikke bør frihedsberøves på grund 

af indholdet af deres journalistik eller påståede tilhørsforhold, herunder i tilfælde, hvor 

der er rejst tiltale mod dem, og understreger nødvendigheden af at sikre, at 

varetægtsfængsling kun forekommer rent undtagelsesvis; 

4. minder om, at en fri og pluralistisk presse er et væsentligt element i ethvert demokrati 

ligesom retfærdig rettergang, uskyldsformodning og domstolenes uafhængighed; 

minder de tyrkiske myndigheder om, at medier og journalister skal behandles med 

største omhu, da ytringsfriheden og mediefriheden til enhver tid er centrale elementer i 

et velfungerede demokratisk og åbent samfund; 

5. beklager, at undtagelsesbestemmelser er også blevet anvendt til at chikanere 

familiemedlemmer til journalister, der er flygtet til udlandet eller gået under jorden, 

herunder ved at annullere deres pas eller midlertidigt frihedsberøve dem i de anklagedes 

sted; 

6. er alvorligt bekymret over lukningen af over 150 mediekanaler; anmoder om, at de 

genåbnes, deres uafhængighed genoprettes og at deres afskedigede arbejdstagere får 

deres job tilbage på lovformelig vis; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at sætte en 

stopper for den ofte anvendte praksis med at misbruge bestemmelser i straffeloven til at 

udpege formyndere for private medieorganisationer og til at standse myndighedernes 

indblanding i driften af uafhængige nyhedsmedier, herunder i forbindelse med 

redaktionelle beslutninger, fyringer af journalister og redaktører, samt presset mod og 

intimideringen af kritiske medier og journalister; fordømmer de tyrkiske myndigheders 

forsøg på at intimidere og udvise udenlandske korrespondenter; 

7. opfordrer den tyrkiske regering til at indsnævre anvendelsesområdet for 

undtagelsesforanstaltninger, så de ikke længere kan anvendes til at begrænse 

ytringsfriheden; understreger, at efterforskningen af påstået indblanding i 

statskupforsøget skal udføres i overensstemmelse med retten til en retfærdig rettergang, 

på upartisk vis og på grundlag af tungtvejende beviser frem for blot personers 

tilknytningsforhold, hvilket kan resultere i kollektiv afstraffelse; 

8. understreger, at Tyrkiet står over for en reel terrortrussel; gentager imidlertid, at den 

bredt definerede tyrkiske antiterrorlovgivning ikke må anvendes til at straffe journalister 

for at udøve deres ret til ytringsfrihed; opfordrer til, at Venedigkommissionens 

henstillinger fra marts 2016 og reformen af terrorbekæmpelseslovgivningen 

gennemføres hurtigst muligt; 

9. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og 

medlemsstaterne til fortsat nøje at overvåge de praktiske konsekvenser af 

undtagelsestilstanden og sikre, at alle retssager mod journalister overvåges; 

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tyrkiets præsident, regering og parlament. 


