
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.4.2016 B8-0442/36 

Grozījums Nr.  36 

Alexander Graf Lambsdorff 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. nosoda vairāku Turcijas laikrakstu 

vardarbīgo un pretlikumīgo pārņemšanu, 

tostarp arī nesen notikušo izdevuma 

„Zaman” pārņemšanu, un pauž bažas par 

„Digiturk” lēmumu pārstāt pārraidīt 

televīzijas kanālus, jo tā pamatā, iespējams, 

cita starpā ir politiski motīvi; aicina 

Turcijas valdību izbeigt politisko un 

ekonomisko spiedienu uz neatkarīgajiem 

plašsaziņas līdzekļiem; stingri nosoda 

mutiskos un fiziskos uzbrukumus un arvien 

pieaugošu neslavas celšanas un 

pretterorisma tiesību aktu izmantošanu pret 

žurnālistiem; norāda uz satura aizliegumu 

attiecībā uz tiešsaistes un parastā formāta 

ziņošanu, kā arī tīmekļa vietņu, jo īpaši 

sociālo tīklu, bloķēšanu, kas ir novedis pie 

žurnālistu pašcenzūras, jo viņi baidās, ka 

kritika pret iestādēm nozīmēs turpmākas 

represijas; ir ļoti nobažījies par desmitiem 

tūkstošu tīmekļa vietņu bloķēšanu, 2015. 

gada martā pieņemtajiem Interneta 

plašsaziņas līdzekļu regulējuma likuma 

grozījumiem, un Telekomunikāciju 

direktorāta (TIB) pilnvarām, kas tam ļauj 

četru stundu laikā dažādu neskaidru 

iemeslu dēļ bloķēt tīmekļa vietnes; pauž 

bažas par ārkārtīgi augstajiem nodokļu 

sodiem, kas piemēroti plašsaziņas līdzekļu 

organizācijām; aicina pārskatīt tiesību 

aktus par internetu, lai atbalstītu vidi, kas 

veicina vārda brīvību internetā, un 

15. nosoda vairāku Turcijas laikrakstu 

vardarbīgo un pretlikumīgo pārņemšanu, 

tostarp arī nesen notikušo izdevuma 

„Zaman” pārņemšanu, un pauž bažas par 

„Digiturk” lēmumu pārstāt pārraidīt 

televīzijas kanālus, jo tā pamatā, iespējams, 

cita starpā ir politiski motīvi; aicina 

Turcijas valdību izbeigt politisko un 

ekonomisko spiedienu uz neatkarīgajiem 

plašsaziņas līdzekļiem; stingri nosoda 

mutiskos un fiziskos uzbrukumus un arvien 

pieaugošu neslavas celšanas un 

pretterorisma tiesību aktu izmantošanu pret 

žurnālistiem; norāda uz satura aizliegumu 

attiecībā uz tiešsaistes un parastā formāta 

ziņošanu, kā arī tīmekļa vietņu, jo īpaši 

sociālo tīklu, bloķēšanu, kas ir novedis pie 

žurnālistu pašcenzūras, jo viņi baidās, ka 

kritika pret iestādēm nozīmēs turpmākas 

represijas; ir ļoti nobažījies par desmitiem 

tūkstošu tīmekļa vietņu bloķēšanu, 2015. 

gada martā pieņemtajiem Interneta 

plašsaziņas līdzekļu regulējuma likuma 

grozījumiem, un Telekomunikāciju 

direktorāta (TIB) pilnvarām, kas tam ļauj 

četru stundu laikā dažādu neskaidru 

iemeslu dēļ bloķēt tīmekļa vietnes; pauž 

bažas par to, ka Turcijas 

satelītpakalpojumu sniedzējs „Turksat” 

piektdien, 2016. gada 26. februārī, 

apturēja IMC TV pārraides pēc Ankaras 

prokurora pieprasījuma, kurš izmeklē, vai 
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privātuma un privāto tiesību aizsardzību; 

nosoda Turcijas valdības amatpersonu 

mēģinājumus iebiedēt un dažos gadījumos 

deportēt vairākus starptautiskos 

žurnālistus; prasa veikt neatkarīgu 

izmeklēšanu par žurnālistu Naji Jerf, 

Ibrahim Abdel Qader un Fares Hammadi, 

kuri veidoja blogu par Sīriju, proti „Raqqa 

is Being Slaughtered Silently” („Raka tiek 

klusībā nokauta”) noslepkavošanu Turcijā; 

turklāt pauž nožēlu par izmeklēšanu, 

arestiem, sodiem, kas saistīti ar brīvības 

atņemšanu, un naudassodiem par, kā 

apgalvots, valsts vadītāja apvainošanu, kuri 

pamatojas uz kriminālkodeksa 299. pantu; 

aicina Turcijas valdību prioritārā un 

steidzamības kārtā risināt šos jautājumus, 

lai saskaņā ar starptautiskajiem standartiem 

garantētu plurālismu; uzskata, ka atvērtas 

publiskas debates ir veselīgas demokrātijas 

pamatelements; 

kanāls ir atbalstījis „teroristu” 

grupējumu; pauž bažas par ārkārtīgi 

augstajiem nodokļu sodiem, kas piemēroti 

plašsaziņas līdzekļu organizācijām; aicina 

pārskatīt tiesību aktus par internetu, lai 

atbalstītu vidi, kas veicina vārda brīvību 

internetā, un privātuma un privāto tiesību 

aizsardzību; nosoda Turcijas valdības 

amatpersonu mēģinājumus iebiedēt un 

dažos gadījumos deportēt vairākus 

starptautiskos žurnālistus; prasa veikt 

neatkarīgu izmeklēšanu par žurnālistu Naji 

Jerf, Ibrahim Abdel Qader un Fares 

Hammadi, kuri veidoja blogu par Sīriju, 

proti „Raqqa is Being Slaughtered 

Silently” („Raka tiek klusībā nokauta”) 

noslepkavošanu Turcijā; turklāt pauž 

nožēlu par izmeklēšanu, arestiem, sodiem, 

kas saistīti ar brīvības atņemšanu, un 

naudassodiem par, kā apgalvots, valsts 

vadītāja apvainošanu, kuri pamatojas uz 

kriminālkodeksa 299. pantu; aicina 

Turcijas valdību prioritārā un steidzamības 

kārtā risināt šos jautājumus, lai saskaņā ar 

starptautiskajiem standartiem garantētu 

plurālismu; uzskata, ka atvērtas publiskas 

debates ir veselīgas demokrātijas 

pamatelements; 

Or. en 


