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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jikkundanna t-trattament vjolenti u l-

ħakma illegali ta' diversi gazzetti Torok, l-

aktar reċentement iz-Zaman, u jesprimi t-

tħassib tiegħu dwar id-deċiżjoni ta' 

Digiturk, allegatament ibbażata, inter alia, 

fuq raġunijiet politiċi, li jieqfu jittrażmettu 

stazzjonijiet tat-televiżjoni; jistieden lill-

gvern Tork biex itemm il-pressjoni politika 

u ekonomika fuq il-media indipendenti; 

jikkundanna bil-qawwa attakki verbali u 

fiżiċi u l-użu dejjem jiżdied ta' malafama u 

l-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu fuq il-

ġurnalisti; jinnota l-projbizzjonijiet fuq il-

kontenut għal rappurtar online u offline, kif 

ukoll il-prattika ta' imblukkar ta' websajts, 

b'mod partikolari in-netwerks soċjali, li 

wasslu għal awtoċensura fost il-ġurnalisti u 

l-biża' ta' aktar rappreżalji għal min 

jikkritika l-gvern; jinsab imħasseb ħafna 

dwar l-ibblukkar ta' eluf ta' websajts, l-

emendi adottati f'Marzu 2015 għal-"Liġi 

dwar ir-Regolament tal-Media", u l-

awtorità tad-Direttorat tat-

Telekomunikazzjonijiet (TIB) li tista' 

timblokka siti web fi żmien erba' sigħat 

għal għadd ta' raġunijiet vagi; jesprimi t-

tħassib tiegħu dwar multi fiskali esaġerati 

fuq l-organizzazzjonijiet tal-midja; jappella 

li ssir reviżjoni tal-liġi dwar l-internet biex 

jiġi appoġġat ambjent li jwassal għal-
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26 ta' Frar 2016 il-fornitur satellitari 

Tork Turksat waqqaf ix-xandiriet minn 

IMC TV fuq talba ta' prosekutur ta' 
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libertà tal-espressjoni fuq l-internet u l-

protezzjoni tal-privatezza u tad-drittijiet 

tal-individwi; jikkundanna t-tentattivi ta' 

uffiċjali tal-gvern Tork biex jintimidaw u, 

f'xi każijiet, jiddeportaw diversi ġurnalisti 

internazzjonali; jappella li ssir 

investigazzjoni indipendenti dwar il-qtil 

fit-Turkija tal-ġurnalisti Naji Jerf u Ibrahim 

Abdel Qader u Fares Hammadi tal-blog 

dwar is-Sirja "Raqqa is Being Slaughtered 

Silently"; jiddeplora, barra minn hekk, l-

investigazzjonijiet, l-arresti, is-sentenzi ta' 

ħabs u l-multi punittivi talli allegatament 

ġie insultat il-Kap tal-Istat, ibbażat fuq l-

Artikolu 299 tal-Kodiċi Penali; jappella 

lill-gvern Tork biex jindirizza dawn il-

kwistjonijiet b'mod urġenti u prijoritarju 

bl-għan li jiġi ssalvagwardjat il-pluraliżmu 

f'konformità mal-istandards 

internazzjonali; iqis li d-dibattitu pubbliku 

hu element ewlieni ta' kull demokrazija 

b'saħħitha; 

Ankara li qed jinvestiga jekk l-istazzjon 
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