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Projekt rezolucji Poprawka 

15. potępia brutalne i nielegalne przejęcie 

szeregu tureckich gazet, w tym ostatnio 

dziennika Zaman, oraz wyraża 

zaniepokojenie decyzją operatora Digiturk 

o zaprzestaniu nadawania kanałów 

telewizyjnych, rzekomo opartej na 

motywach politycznych; wzywa turecki 

rząd, by przestał wywierać presję 

polityczną i gospodarczą na niezależne 

media; stanowczo potępia ataki werbalne i 

fizyczne, a także coraz częstsze przypadki 

szkalowania dziennikarzy i stosowania 

wobec nich przepisów ustawy 

antyterrorystycznej; ubolewa nad zakazem 

publikowania materiałów reporterskich w 

internecie i poza nim, a także nad praktyką 

blokowania stron internetowych, zwłaszcza 

sieci społecznościowych, co doprowadziło 

do autocenzury wśród dziennikarzy 

obawiających się, że krytyka pod adresem 

władz nasili represje; jest głęboko 

zaniepokojony blokowaniem dziesiątków 

tysięcy stron internetowych, przyjętymi w 

marcu 2015 r. poprawkami do ustawy o 

regulacji mediów internetowych oraz 

uprawnieniami Urzędu 

Telekomunikacyjnego (TIB)  

pozwalającymi na blokowanie stron 

internetowych w ciągu czterech godzin z 

szeregu niejasnych powodów; wyraża 
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zaniepokojenie wyjątkowo wysokimi 

karami podatkowymi nałożonymi na 

podmioty medialne; wzywa do przeglądu 

ustawy w sprawie internetu z myślą o 

tworzeniu klimatu sprzyjającego 

korzystaniu z wolności słowa w internecie 

oraz ochronie prywatności i dóbr 

osobistych; potępia próby zastraszania 

międzynarodowych dziennikarzy, a w 

niektórych przypadkach nawet ich 

deportacji, przez tureckich urzędników 

rządowych; wzywa do przeprowadzenia 

niezależnego dochodzenia w sprawie 

zabójstwa na terytorium Turcji 

dziennikarzy Najiego Jerfa, Ibrahima 

Abdela Qadera i Faresa Hammadiego, 

prowadzących blog „Rakka jest zabijana 

po cichu”; ubolewa również z powodu 

dochodzeń, aresztowań, kar więzienia i 

grzywien za rzekomą obrazę głowy 

państwa, stosowanych na mocy art. 299 

kodeksu karnego; wzywa rząd turecki, by 

zajął się tymi problemami w trybie pilnym 

i priorytetowym z myślą o zapewnieniu 

pluralizmu zgodnie z międzynarodowymi 

standardami; uważa, że otwarta debata 

publiczna stanowi zasadniczy element 

każdej zdrowej demokracji; 

zaniepokojony faktem, że w piątek 26 

lutego 2016 r. turecki operator satelitarny 

Turksat wstrzymał nadawanie kanału 

IMC TV na żądanie prokuratora z Ankary 

badającego, czy kanał ten wspiera grupę 

„terrorystyczną”; wyraża zaniepokojenie 

wyjątkowo wysokimi karami podatkowymi 

nałożonymi na podmioty medialne; wzywa 

do przeglądu ustawy w sprawie internetu z 

myślą o tworzeniu klimatu sprzyjającego 

korzystaniu z wolności słowa w internecie 

oraz ochronie prywatności i dóbr 

osobistych; potępia próby zastraszania 

międzynarodowych dziennikarzy, a w 

niektórych przypadkach nawet ich 

deportacji, przez tureckich urzędników 

rządowych; wzywa do przeprowadzenia 

niezależnego dochodzenia w sprawie 

zabójstwa na terytorium Turcji 

dziennikarzy Najiego Jerfa, Ibrahima 

Abdela Qadera i Faresa Hammadiego, 

prowadzących blog „Rakka jest zabijana 

po cichu”; ubolewa również z powodu 

dochodzeń, aresztowań, kar więzienia i 

grzywien za rzekomą obrazę głowy 

państwa, stosowanych na mocy art. 299 

kodeksu karnego; wzywa rząd turecki, by 

zajął się tymi problemami w trybie pilnym 

i priorytetowym z myślą o zapewnieniu 

pluralizmu zgodnie z międzynarodowymi 

standardami; uważa, że otwarta debata 

publiczna stanowi zasadniczy element 

każdej zdrowej demokracji; 

Or. en 

 

 


