
 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2016 B8-0442/36 

Módosítás  36 

Alexander Graf Lambsdorff 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Kati Piri 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. elítéli több török újság, köztük 

legutóbb a Zaman erőszakos és jogellenes 

átvételét, és aggodalmának ad hangot 

Digiturk döntése kapcsán, hogy egyebek 

mellett állítólag politikai indokok alapján 

meg kívánja szüntetni a televíziós műsorok 

sugárzását; felszólítja a török kormányt, 

hogy hagyjon fel a független média 

politikai és gazdasági nyomás alá 

helyezésével; határozottan elítéli az 

újságírókkal szembeni verbális és fizikai 

támadásokat, valamint velük szemben a 

rágalmazás és a terrorizmus elleni 

jogszabályok felhasználását; tudomásul 

veszi az online és offline hírbeszámolók 

tartalmának letiltását, valamint a 

weboldalak – és különösen a közösségi 

hálózatok – elérhetetlenné tételét, amely az 

újságírók körében öncenzúrájához 

vezetett, mivel félnek attól, hogy a 

hatóságok bírálata tovább növeli a 

megtorlásokat; mély aggodalommal tölti el 

a weboldalak tízezreinek elérhetetlenné 

tétele, az internetes média szabályozásáról 

szóló törvény 2015 márciusában elfogadott 

módosításai, valamint a Távközlési 

Igazgatóság (TIB) jogköre, ami lehetővé 

teszi weboldalak 4 órán belüli, a 

legkülönbözőbb okok miatti blokkolását; 

aggodalmának ad hangot a média-

15. elítéli több török újság, köztük 

legutóbb a Zaman erőszakos és jogellenes 

átvételét, és aggodalmának ad hangot 

Digiturk döntése kapcsán, hogy egyebek 

mellett állítólag politikai indokok alapján 

meg kívánja szüntetni a televíziós műsorok 

sugárzását; felszólítja a török kormányt, 

hogy hagyjon fel a független média 

politikai és gazdasági nyomás alá 

helyezésével; határozottan elítéli az 

újságírókkal szembeni verbális és fizikai 

támadásokat, valamint velük szemben a 

rágalmazás és a terrorizmus elleni 

jogszabályok felhasználását; tudomásul 

veszi az online és offline hírbeszámolók 

tartalmának letiltását, valamint a 

weboldalak – és különösen a közösségi 

hálózatok – elérhetetlenné tételét, amely az 

újságírók körében öncenzúrához vezetett, 

mivel félnek attól, hogy a hatóságok 

bírálata tovább növeli a megtorlásokat; 

mély aggodalommal tölti el a weboldalak 

tízezreinek elérhetetlenné tétele, az 

internetes média szabályozásáról szóló 

törvény 2015 márciusában elfogadott 

módosításai, valamint a Távközlési 

Igazgatóság (TIB) jogköre, ami lehetővé 

teszi weboldalak 4 órán belüli blokkolását 

a legkülönbözőbb okok miatt; aggódik 

amiatt, hogy 2016. február 26-án a török 
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szervezetekre kirótt kivételesen magas 

adóbírságok miatt; felszólít az internetről 

szóló törvény felülvizsgálatára az 

internetes szólásszabadságot elősegítő 

környezet megteremtése, valamint a 

személyes adatok és a személyhez fűződő 

jogok védelme érdekében; elítéli, hogy a 

török kormánytisztviselők kísérletet tettek 

több nemzetközi újságíró 

megfélemlítésére, sőt, deportálására; 

felszólít arra, hogy független nyomozást 

folytassanak a Szíriával foglalkozó 

„Rakkát csendben lemészárolják” című 

blog újságírói, Naji Jerf, Ibrahim Abdel 

Qader, valamint Fares Hammadi ellen 

török földön elkövetett gyilkosságok 

felderítésére; sajnálatát fejezi ki továbbá a 

büntető törvénykönyv 299. cikkén alapuló, 

az államfő feltételezett megsértése miatti 

nyomozások, letartóztatások, 

börtönbüntetések és pénzbírságok miatt; 

felszólítja a török kormányt arra, hogy 

sürgős ügyként és prioritásként 

foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel annak 

érdekében, hogy a nemzetközi normáknak 

megfelelően megvédje a pluralizmust; úgy 

véli, hogy egy nyílt közvitának kell az 

egészséges demokrácia kulcselemének 

lennie; 

műholdas szolgáltató Turksat leállította az 

IMC TV adásait egy ankarai ügyész 

kérésére, aki azt vizsgálja, hogy a 

csatorna támogatott-e „terrorista 

csoportot”; aggodalmának ad hangot a 

médiaszervekre kirótt kivételesen magas 

adóbírságok miatt; felszólít az internetről 

szóló törvény felülvizsgálatára az 

internetes szólásszabadságot elősegítő 

környezet megteremtése, valamint a 

személyes adatok és a személyhez fűződő 

jogok védelme érdekében; elítéli, hogy a 

török kormánytisztviselők kísérletet tettek 

több nemzetközi újságíró 

megfélemlítésére, sőt, deportálására; 

felszólít arra, hogy folytassanak független 

nyomozást a Szíriával foglalkozó „Rakkát 

csendben lemészárolják” című blog 

újságírói, Naji Jerf, Ibrahim Abdel Qader, 

valamint Fares Hammadi ellen török 

földön elkövetett gyilkosságok 

felderítésére; sajnálatát fejezi ki továbbá a 

büntető törvénykönyv 299. cikkén alapuló, 

az államfő feltételezett megsértése miatti 

nyomozások, letartóztatások, 

börtönbüntetések és pénzbírságok miatt; 

felszólítja a török kormányt arra, hogy 

sürgős ügyként és prioritásként 

foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel annak 

érdekében, hogy a nemzetközi normáknak 

megfelelően megvédje a pluralizmust; úgy 

véli, hogy egy nyílt közvitának kell az 

egészséges demokrácia kulcselemének 

lennie; 
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