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15. θαηαδηθάδεη ηε βίαηε θαη παξάλνκε 

αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο δηάθνξσλ 

ηνπξθηθώλ εθεκεξίδσλ, κε πιένλ 

πξόζθαηε ηε Zaman, θαη εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απόθαζε ηεο 

Digiturk λα παύζεη ηε κεηάδνζε 

ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ, απόθαζε ε νπνία 

εηθάδεηαη όηη έρεη, κεηαμύ άιισλ, θαη 

πνιηηηθά θίλεηξα· θαιεί ηελ θπβέξλεζε 

ηεο Τνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο ζηηο πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο πνπ αζθεί ζηα 

αλεμάξηεηα κέζα ελεκέξσζεο· 

θαηαδηθάδεη δξηκύηαηα ηηο ιεθηηθέο θαη 

ζσκαηηθέο επηζέζεηο, θαζώο θαη ηελ 

απμαλόκελε ρξήζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

δπζθήκηζεο θαη ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο 

λνκνζεζίαο εηο βάξνο δεκνζηνγξάθσλ· 

ζεκεηώλεη ηηο απαγνξεύζεηο πεξηερνκέλνπ 

ζηε δηαδηθηπαθή θαη κε δεκνζηνγξαθία 

θαζώο θαη ηε θξαγή ηζηνηόπσλ, ηδίσο 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ, πνπ έρνπλ νδεγήζεη 

ζηελ απηνινγνθξηζία δεκνζηνγξάθσλ, κε 

ηνλ θόβν όηη ε άζθεζε θξηηηθήο θαηά ησλ 

αξρώλ ζα έρεη αθόκε ζνβαξόηεξα 

αληίπνηλα· εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία 

ηνπ γηα ηε θξαγή δεθάδσλ ρηιηάδσλ 

ηζηνηόπσλ, γηα ηηο ηξνπνινγίεο πνπ 

εγθξίζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ζηνλ 

λόκν γηα ηε ξύζκηζε ησλ δηαδηθηπαθώλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο, θαζώο θαη ζε ζρέζε 

15. θαηαδηθάδεη ηε βίαηε θαη παξάλνκε 

αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο δηάθνξσλ 

ηνπξθηθώλ εθεκεξίδσλ, κε πιένλ 

πξόζθαηε ηε Zaman, θαη εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απόθαζε ηεο 

Digiturk λα παύζεη ηε κεηάδνζε 

ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ, απόθαζε ε νπνία 

εηθάδεηαη όηη έρεη, κεηαμύ άιισλ, θαη 

πνιηηηθά θίλεηξα· θαιεί ηελ θπβέξλεζε 

ηεο Τνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο ζηηο πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο πνπ αζθεί ζηα 

αλεμάξηεηα κέζα ελεκέξσζεο· 

θαηαδηθάδεη δξηκύηαηα ηηο ιεθηηθέο θαη 

ζσκαηηθέο επηζέζεηο, θαζώο θαη ηελ 

απμαλόκελε ρξήζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

δπζθήκηζεο θαη ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο 

λνκνζεζίαο εηο βάξνο δεκνζηνγξάθσλ· 

ζεκεηώλεη ηηο απαγνξεύζεηο πεξηερνκέλνπ 

ζηε δηαδηθηπαθή θαη κε δεκνζηνγξαθία 

θαζώο θαη ηε θξαγή ηζηνηόπσλ, ηδίσο 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ, πνπ έρνπλ νδεγήζεη 

ζηελ απηνινγνθξηζία δεκνζηνγξάθσλ, κε 

ηνλ θόβν όηη ε άζθεζε θξηηηθήο θαηά ησλ 

αξρώλ ζα έρεη αθόκε ζνβαξόηεξα 

αληίπνηλα· εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία 

ηνπ γηα ηε θξαγή δεθάδσλ ρηιηάδσλ 

ηζηνηόπσλ, γηα ηηο ηξνπνινγίεο πνπ 

εγθξίζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ζηνλ 

λόκν γηα ηε ξύζκηζε ησλ δηαδηθηπαθώλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο, θαζώο θαη ζε ζρέζε 



 

AM\1091919EL.doc  PE579.859v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

κε ηηο εμνπζίεο ηεο Δηεύζπλζεο 

Τειεπηθνηλσληώλ (TIB), πνπ ηεο 

επηηξέπνπλ λα πξνβαίλεη ζηε θξαγή 

ηζηνηόπσλ εληόο ηεζζάξσλ σξώλ γηα 

πιεζώξα αόξηζησλ ιόγσλ·  εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηα ηδηαηηέξσο πςειά 

θνξνινγηθά πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε 

νξγαληζκνύο κέζσλ ελεκέξσζεο· δεηεί ηελ 

αλαζεώξεζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην 

Δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε 

δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί 

ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ ζην Δηαδίθηπν 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη 

ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ· θαηαδηθάδεη 

ηηο απόπεηξεο εθθνβηζκνύ ησλ δηεζλώλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, απέιαζεο δηαθόξσλ 

δεκνζηνγξάθσλ, από ηελ πιεπξά ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο· δεηεί λα 

δηελεξγεζεί αλεμάξηεηε έξεπλα γηα ηε 

δνινθνλία επί ηνπξθηθνύ εδάθνπο ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ Naji Jerf θαη Ibrahim 

Abdel Qader, θαζώο θαη ηνπ Fares 

Hammadi, από ην ηζηνιόγην γηα ηε Σπξία 

«Raqqa is Being Slaughtered Silently»· 

εθθξάδεη, αθόκε, ηε ιύπε ηνπ γηα ηηο 

έξεπλεο, ηηο ζπιιήςεηο, ηηο πνηλέο 

θπιάθηζεο θαη ηα ηηκσξεηηθά πξόζηηκα γηα 

ππνηηζέκελε πξνζβνιή ηνπ αξρεγνύ ηνπ 

θξάηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 299 ηνπ 

Πνηληθνύ Κώδηθα· δεηεί από ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα 

απηά επεηγόλησο θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηνλ 

πινπξαιηζκό ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα· ζεσξεί όηη ν αλνηθηόο δεκόζηνο 

δηάινγνο απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν θάζε 

πγηνύο δεκνθξαηίαο· 
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