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Proposta de resolução Alteração 

15. Condena os atos violentos e a 

apreensão ilegal de vários jornais turcos, 

incluindo, mais recentemente, o Zaman, e 

manifesta a sua preocupação com a decisão 

da Digiturk de suspender a transmissão de 

canais de televisão alegadamente com 

base, entre outros, em motivos políticos; 

exorta o Governo turco a pôr termo à 

pressão política e económica exercida 

sobre a imprensa independente; condena 

veementemente os ataques verbais e físicos 

a jornalistas, o aumento do recurso à 

difamação e à legislação antiterrorista 

contra os jornalistas; regista a interdição de 

conteúdos em reportagens em linha e fora 

de linha, bem como o bloqueio de sítios 

Web, nomeadamente de redes sociais, que 

deram origem à autocensura entre os 

jornalistas por recearem que criticar as 

autoridades contribuiria para aumentar 

ainda mais as represálias; manifesta a sua 

profunda preocupação pelo bloqueio de 

dezenas de milhares de sítios Web, pelas 

alterações adotadas em março de 2015 à 

«lei de regulamentação da Internet», bem 

como o facto de a autoridade das 

telecomunicações (TIB) autorizar o 

bloqueio de sítios Web no prazo de quatro 

horas, por um conjunto de razões vagas; 

manifesta a sua preocupação com as 
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coimas fiscais excecionalmente elevadas 

aplicadas a organizações de comunicação 

social; apela a uma revisão da lei relativa à 

Internet para apoiar um ambiente 

conducente à liberdade de expressão na 

Internet e à proteção da vida privada e dos 

direitos pessoais; condena as tentativas de 

intimidação e, em alguns casos, deportação 

de vários jornalistas estrangeiros 

perpetradas por funcionários do Governo 

turco; apela a uma investigação 

independente sobre os assassinatos, 

perpetrados em território turco, dos 

jornalistas Naji Jerf, Ibrahim Abdel Qader 

e Fares Hammadi, participantes no blogue 

consagrado à Síria intitulado "Raqqa is 

Being Slaughtered Silently"; condena, 

além disso, as investigações, as detenções, 

as sentenças de prisão e as sanções 

pecuniárias por alegados insultos ao chefe 

de Estado, com base no artigo 299.º do 

Código Penal; convida o Governo turco a 

tratar estas questões com urgência e a título 

prioritário, com vista a salvaguardar o 

pluralismo, em conformidade com as 

normas internacionais; considera que a 

existência de um debate público aberto é 

um elemento essencial de uma democracia 

sã; 

de o fornecedor de satélite Turksat ter 

interrompido as emissões da IMC TV na 

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016, a 

pedido de um procurador de Ancara que 

investigava se o canal apoiava um grupo 

“terrorista”; manifesta a sua preocupação 

com as coimas fiscais excecionalmente 

elevadas aplicadas a organizações de 

comunicação social; apela a uma revisão 

da lei relativa à Internet para apoiar um 

ambiente conducente à liberdade de 

expressão na Internet e à proteção da vida 

privada e dos direitos pessoais; condena as 

tentativas de intimidação e, em alguns 

casos, deportação de vários jornalistas 

estrangeiros perpetradas por funcionários 

do Governo turco; apela a uma 

investigação independente sobre os 

assassinatos, perpetrados em território 

turco, dos jornalistas Naji Jerf, Ibrahim 

Abdel Qader e Fares Hammadi, 

participantes no blogue consagrado à Síria 

intitulado "Raqqa is Being Slaughtered 

Silently"; condena, além disso, as 

investigações, as detenções, as sentenças 

de prisão e as sanções pecuniárias por 

alegados insultos ao chefe de Estado, com 

base no artigo 299.º do Código Penal; 

convida o Governo turco a tratar estas 

questões com urgência e a título prioritário, 

com vista a salvaguardar o pluralismo, em 

conformidade com as normas 

internacionais; considera que a existência 

de um debate público aberto é um elemento 

essencial de uma democracia sã; 
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