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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. condamnă preluarea violentă și ilegală 

a mai multor ziare turce, printre care cel 

mai recent a ziarului Zaman, și își exprimă 

preocuparea cu privire la decizia Digiturk 

de a înceta transmiterea anumitor posturi 

de televiziune, sub pretextul unor motive 

politice; invită guvernul turc să înceteze 

presiunile politice și economice exercitate 

asupra presei independente; condamnă 

ferm atacurile verbale și fizice, ca și 

recurgerea în mai mare măsură la calomnie 

și la legislația anti-terorism împotriva 

jurnaliștilor; ia act de interzicerea unor 

conținuturi ale reportajelor online și 

offline, precum și blocarea site-urilor, în 

special a rețelelor sociale, care au condus 

la autocenzură în rândul jurnaliștilor, 

aceștia temându-se de intensificarea 

represaliilor în cazul criticării autorităților; 

se arată foarte îngrijorat de blocarea a zeci 

de mii de site-uri web, de amendamentele 

la Legea privind reglementarea activității 

mass-mediei pe internet aprobate în martie 

2015 și de autoritatea Direcției de 

Telecomunicații (TIB), care permite 

blocarea site-urilor web în decurs de patru 

ore pentru un număr mare de motive vagi; 

își exprimă preocuparea privind amenzile 

extrem de ridicate impuse organizațiilor de 

presă; solicită revizuirea legislației privind 

15. condamnă preluarea violentă și ilegală 

a mai multor ziare turce, printre care cel 

mai recent a ziarului Zaman, și își exprimă 

preocuparea cu privire la decizia Digiturk 

de a înceta transmiterea anumitor posturi 

de televiziune, sub pretextul unor motive 

politice; invită guvernul turc să înceteze 

presiunile politice și economice exercitate 

asupra presei independente; condamnă 

ferm atacurile verbale și fizice, ca și 

recurgerea în mai mare măsură la calomnie 

și la legislația anti-terorism împotriva 

jurnaliștilor; ia act de interzicerea unor 

conținuturi ale reportajelor online și 

offline, precum și blocarea site-urilor, în 

special a rețelelor sociale, care au condus 

la autocenzură în rândul jurnaliștilor, 

aceștia temându-se de intensificarea 

represaliilor în cazul criticării autorităților; 

se arată foarte îngrijorat de blocarea a zeci 

de mii de site-uri web, de amendamentele 

la Legea privind reglementarea activității 

mass-mediei pe internet aprobate în martie 

2015 și de autoritatea Direcției de 

Telecomunicații (TIB), care permite 

blocarea site-urilor web în decurs de patru 

ore pentru un număr mare de motive vagi; 

este preocupat de faptul că furnizorul turc 

de servicii prin satelit Turksat a întrerupt 

transmisiile IMC TV vineri, 26 februarie 
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internetul, în vederea sprijinirii unui mediu 

care să conducă la libertatea de exprimare 

pe internet și la protecția confidențialității 

și a drepturilor personale; condamnă 

încercările unor funcționari guvernamentali 

turci de a intimida și, în anumite cazuri, de 

a expulza mai mulți jurnaliști 

internaționali; solicită anchetarea 

independentă a asasinatelor jurnaliștilor 

Naji Jerf, Ibrahim Abdel Qadar și a lui 

Fares Hammadi, proprietarul blogului 

despre Siria „Raqqa is Being Slaughtered 

Silently”, care au avut loc pe teritoriul 

Turciei; deplânge, de asemenea, 

cercetările, arestarea, condamnările la 

închisoare și amenzile punitive aplicate 

pentru presupuse insulte la adresa șefului 

statului în temeiul articolului 299 din 

Codul penal; solicită guvernului turc să 

abordeze de urgență și în mod prioritar 

aceste probleme, în vederea protejării 

pluralismului conform standardelor 

internaționale; consideră că o dezbatere 

publică deschisă este un element central al 

oricărei democrații sănătoase; 

2016, la cererea unui procuror din 

Ankara care anchetează dacă acest canal 

sprijină un grup „terorist”; își exprimă 

preocuparea privind amenzile extrem de 

ridicate impuse organizațiilor de presă; 

solicită revizuirea legislației privind 

internetul, în vederea sprijinirii unui mediu 

care să conducă la libertatea de exprimare 

pe internet și la protecția confidențialității 

și a drepturilor personale; condamnă 

încercările unor funcționari guvernamentali 

turci de a intimida și, în anumite cazuri, de 

a expulza mai mulți jurnaliști 

internaționali; solicită anchetarea 

independentă a asasinatelor jurnaliștilor 

Naji Jerf, Ibrahim Abdel Qadar și a lui 

Fares Hammadi, proprietarul blogului 

despre Siria „Raqqa is Being Slaughtered 

Silently”, care au avut loc pe teritoriul 

Turciei; deplânge, de asemenea, 

cercetările, arestarea, condamnările la 

închisoare și amenzile punitive aplicate 

pentru presupuse insulte la adresa șefului 

statului în temeiul articolului 299 din 

Codul penal; solicită guvernului turc să 

abordeze de urgență și în mod prioritar 

aceste probleme, în vederea protejării 

pluralismului conform standardelor 

internaționale; consideră că o dezbatere 

publică deschisă este un element central al 

oricărei democrații sănătoase; 

Or. en 

 

 


