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Предложение за резолюция Изменение 

15. осъжда насилственото и незаконно 

завземане на няколко турски вестника, 

включително неотдавнашното завземане 

на „Zaman“, и изразява загриженост по 

повод на решението на телевизионния 

оператор „Digiturk“, за което се твърди, 

наред с останалото, че е политически 

мотивирано, да спре някои 

телевизионни канали; призовава 

турското правителство да прекрати 

политическия и икономическия натиск 

върху независимите медии; решително 

осъжда словесните и физическите 

нападения над журналисти и 

нарастващото използване срещу тях на 

клеветата и законодателството за борба 

с тероризма; отбелязва забраните на 

съдържание за онлайн и офлайн 

докладване, както и блокирането на 

уебсайтове, особено на социални мрежи, 

които доведоха до автоцензура сред 

журналистите, тъй като те се страхуват, 

че критикуването на органите ще доведе 

до допълнителни репресии; изразява 

дълбока загриженост относно 

блокирането на десетки хиляди 

интернет сайтове, относно измененията 

на „Закона за регулиране на интернет 

медиите“, приети през март 2015 г., 

както и относно действията на 
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с тероризма; отбелязва забраните на 

съдържание за онлайн и офлайн 
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които доведоха до автоцензура сред 

журналистите, тъй като те се страхуват, 

че критикуването на органите ще доведе 

до допълнителни репресии; изразява 
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Дирекцията за далекосъобщенията 

(TIB), която разрешава блокирането на 

уебсайтове в срок от четири часа по 

редица неясни причини; изразява своята 

загриженост поради изключително 

високите данъчни глоби, налагани на 

медийни организации; призовава за 

преразглеждане на Закона за интернет в 

подкрепа на благоприятна среда за 

свободата на словото в интернет и 

защита на неприкосновеността на 

личния живот и личните права; осъжда 

опитите на длъжностни лица от 

турското правителство за сплашване и в 

някои случаи за депортиране на редица 

чуждестранни журналисти; призовава за 

независимо разследване на убийствата 

на турска територия на журналистите 

Наджи Джерф, Ибрахим Абдел Кадер и 

Фарес Хамади от блога за Сирия, 

озаглавен „Избиват Рака тихомълком“; 

изразява освен това съжаление във 

връзка с разследванията, задържанията, 

присъдите за лишаване от свобода и 

наказателните глоби за предполагаема 

обида на държавния глава въз основа на 

член 299 от наказателния кодекс; 

призовава турското правителство да 

разгледа тези въпроси в спешен порядък 

и като приоритетна задача с оглед на 

гарантирането на плурализма в 

съответствие с международните 

стандарти; счита, че откритият 

обществен дебат е ключов елемент на 

всяка здрава демокрация; 

Дирекцията за далекосъобщенията 

(TIB), която разрешава блокирането на 

уебсайтове в срок от четири часа по 

редица неясни причини; изразява 

загриженост от факта, че на 26 

февруари 2016 г., петък, доставчикът 

на сателитни програми „Turksat“ е 

спрял предавания на IMC TV по искане 

на прокурор в Анкара, провеждащ 

разследване дали каналът подкрепя 

„терористична“ група; изразява 

своята загриженост поради 

изключително високите данъчни глоби, 

налагани на медийни организации; 

призовава за преразглеждане на Закона 

за интернет в подкрепа на благоприятна 

среда за свободата на словото в 

интернет и защита на 

неприкосновеността на личния живот и 

личните права; осъжда опитите на 

длъжностни лица от турското 

правителство за сплашване и в някои 

случаи за депортиране на редица 

чуждестранни журналисти; призовава за 

независимо разследване на убийствата 

на турска територия на журналистите 

Наджи Джерф, Ибрахим Абдел Кадер и 

Фарес Хамади от блога за Сирия, 

озаглавен „Избиват Рака тихомълком“; 

изразява освен това съжаление във 

връзка с разследванията, задържанията, 

присъдите за лишаване от свобода и 

наказателните глоби за предполагаема 

обида на държавния глава въз основа на 

член 299 от наказателния кодекс; 

призовава турското правителство да 

разгледа тези въпроси в спешен порядък 

и като приоритетна задача с оглед на 

гарантирането на плурализма в 

съответствие с международните 

стандарти; счита, че откритият 

обществен дебат е ключов елемент на 

всяка здрава демокрация; 
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