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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. fordømmer den voldelige og ulovlige 

overtagelse af indtil flere tyrkiske aviser, 

herunder senest Zaman, og udtrykker sin 

bekymring vedrørende Digiturks 

beslutning, der baseret på angiveligt bl.a. 

politiske grunde har indstillet visningen af 

tv-kanaler; opfordrer den tyrkiske regering 

til at ophøre med at lægge politisk og 

økonomisk pres på uafhængige medier; 

tager på det kraftigste afstand fra verbale 

og fysiske angreb mod og den stadig mere 

udbredte anvendelse af ærekrænkelser og 

antiterrorlovgivning over for journalister; 

tager til efterretning, at der er nedlagt flere 

forbud mod visse indhold i både online- og 

anden nyhedsformidling, og at der foregår 

en praksis med at blokere hjemmesider, 

navnlig sociale netværk, hvad der har ført 

til selvcensur blandt journalister, der 

frygter, at deres kritik af myndighederne 

vil medføre yderligere overgreb; er yderst 

bekymret over blokeringen af titusinder af 

hjemmesider, de vedtagne ændringer fra 

marts 2015 til "Loven om regulering af 

internetmediet" og myndighedsorganet 

telekommunikationsdirektoratet (TIB), der 

tillader blokering af hjemmesider inden for 

fire timer med angivelse af diverse vage 

grunde;  udtrykker sin bekymring over de 

exceptionelt høje skattebøder, som 

15. fordømmer den voldelige og ulovlige 

overtagelse af indtil flere tyrkiske aviser, 

herunder senest Zaman, og udtrykker sin 

bekymring vedrørende Digiturks 

beslutning, der angiveligt af bl.a. politiske 

årsager har indstillet visningen af tv-

kanaler; opfordrer den tyrkiske regering til 

at ophøre med at lægge politisk og 

økonomisk pres på uafhængige medier; 

tager på det kraftigste afstand fra verbale 

og fysiske angreb mod og den stadig mere 

udbredte anvendelse af ærekrænkelser og 

antiterrorlovgivning over for journalister; 

tager til efterretning, at der er nedlagt flere 

forbud mod visse indhold i både online- og 

anden nyhedsformidling, og at der foregår 

en praksis med at blokere hjemmesider, 

navnlig sociale netværk, hvad der har ført 

til selvcensur blandt journalister, der 

frygter, at deres kritik af myndighederne 

vil medføre yderligere overgreb; er yderst 

bekymret over blokeringen af titusinder af 

hjemmesider, de vedtagne ændringer fra 

marts 2015 til "Loven om regulering af 

internetmediet" og myndighedsorganet 

telekommunikationsdirektoratet (TIB), der 

tillader blokering af hjemmesider inden for 

fire timer med angivelse af diverse vage 

grunde;  er bekymret over, at den tyrkiske 

satellitudbyder Turksat fredag den 26. 
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medieorganisationer idømmes; opfordrer til 

en revision af internetloven med henblik på 

at fremelske et klima, der er fremmende for 

ytringsfrihed på internettet og beskyttelse 

af privatlivets fred og personlige 

rettigheder; fordømmer forsøg fra tyrkiske 

regeringsfolks side på at intimidere og i 

visse tilfælde endog at deportere indtil flere 

internationale journalister; opfordrer til en 

uafhængig efterforskning af mordene 

begået på tyrkisk jord på journalisterne 

Naji Jerf og Ibrahim Abdel Qader og Fares 

Hammadi fra den Syrien-relaterede blog 

"Raqqa is Being Slaughtered Silently"; 

fordømmer endvidere efterforskninger, 

arrestationer, fængselsdomme og enorme 

bøder for påståede fornærmelser af 

statsoverhovedet baseret på artikel 299 i 

straffeloven; opfordrer den tyrkiske 

regering til at prioritere og hurtigst muligt 

at tage hånd om disse spørgsmål i den 

hensigt at værne om pluralisme i tråd med 

de internationale standarder; anser åben, 

offentlig debat for at være et centralt 

element i et velfungerende demokrati; 

februar 2016 standsede udsendelser fra 

TV-kanalen IMC TV efter anmodning fra 

en offentlig anklager i Ankara, der 

efterforsker, hvorvidt kanalen har støttet 

en "terror"-gruppe; udtrykker sin 

bekymring over de exceptionelt høje 

skattebøder, som medieorganisationer 

idømmes; opfordrer til en revision af 

internetloven med henblik på at fremelske 

et klima, der er fremmende for 

ytringsfrihed på internettet og beskyttelse 

af privatlivets fred og personlige 

rettigheder; fordømmer forsøg fra tyrkiske 

regeringsfolks side på at intimidere og i 

visse tilfælde endog at deportere indtil flere 

internationale journalister; opfordrer til en 

uafhængig efterforskning af mordene 

begået på tyrkisk jord på journalisterne 

Naji Jerf og Ibrahim Abdel Qader og Fares 

Hammadi fra den Syrien-relaterede blog 

"Raqqa is Being Slaughtered Silently"; 

fordømmer endvidere efterforskninger, 

arrestationer, fængselsdomme og enorme 

bøder for påståede fornærmelser af 

statsoverhovedet baseret på artikel 299 i 

straffeloven; opfordrer den tyrkiske 

regering til at prioritere og hurtigst muligt 

at tage hånd om disse spørgsmål i den 

hensigt at værne om pluralisme i tråd med 

de internationale standarder; anser åben, 

offentlig debat for at være et centralt 

element i et velfungerende demokrati; 

Or. en 

 

 


