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Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. obsoja nasilni in nezakoniti prevzem 

številnih turških časopisov, nedavno tudi 

Zamana, in je zaskrbljen zaradi odločitve 

Digiturka, ki je domnevno tudi politično 

motivirana, da preneha s televizijskim 

oddajanjem; poziva turško vlado, naj 

preneha s političnim in gospodarskim 

pritiskom na neodvisne medije; ostro 

obsoja verbalne in fizične napade ter 

naraščajočo uporabo zakonodaje o 

obrekovanju in protiteroristične zakonodaje 

proti novinarjem; je seznanjen s 

prepovedjo spletnega in običajnega 

poročanja o določenih vsebinah ter 

blokiranjem spletnih strani, kar vodi do 

samocenzure med novinarji, ki se bojijo, da 

bi kritiziranje oblasti še povečalo 

povračilne ukrepe; je močno zaskrbljen 

zaradi blokiranja na desettisoče spletnih 

strani, sprememb zakona o reguliranju 

internetnih medijev, sprejetih marca 2015, 

ter oblasti direktorata za telekomunikacije 

(TIB), ki iz najrazličnejših nejasnih 

razlogov dovoljuje blokiranje spletnih 

strani v štirih urah; je zaskrbljen zaradi 

izredno visokih davčnih kazni za medijske 

organizacije; poziva k reviziji zakona o 

internetu, da bi podprli okolje, ki bo 

spodbujalo svobodo govora na internetu ter 

varstvo zasebnosti in osebnih pravic; 

15. obsoja nasilni in nezakoniti prevzem 

številnih turških časopisov, nedavno tudi 

Zamana, in je zaskrbljen zaradi odločitve 

Digiturka, ki je domnevno tudi politično 

motivirana, da preneha s televizijskim 

oddajanjem; poziva turško vlado, naj 

preneha s političnim in gospodarskim 

pritiskom na neodvisne medije; ostro 

obsoja verbalne in fizične napade ter 

naraščajočo uporabo zakonodaje o 

obrekovanju in protiteroristične zakonodaje 

proti novinarjem; je seznanjen s 

prepovedjo spletnega in običajnega 

poročanja o določenih vsebinah ter 

blokiranjem spletnih strani, kar vodi do 

samocenzure med novinarji, ki se bojijo, da 

bi kritiziranje oblasti še povečalo 

povračilne ukrepe; je močno zaskrbljen 

zaradi blokiranja na desettisoče spletnih 

strani, sprememb zakona o reguliranju 

internetnih medijev, sprejetih marca 2015, 

ter oblasti direktorata za telekomunikacije 

(TIB), ki iz najrazličnejših nejasnih 

razlogov dovoljuje blokiranje spletnih 

strani v štirih urah; je zaskrbljen, ker je 

turški satelitski ponudnik Turksat v petek, 

26. februarja 2016 prekinil oddajanje 

kanala IMC TV, ker je to zahteval 

ankarski državni tožilec, ki preiskuje, ali 

ta kanal podpira „teroristično“ skupino; 
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obsoja, da poskušajo turški vladni uradniki 

ustrahovati številne mednarodne novinarje 

in jih v nekaterih primerih celo izseliti; 

poziva k neodvisni preiskavi umorov 

novinarjev Nadžija Džerfa, Ibrahima 

Abdela Kadra ter Faresa Hamadija z bloga 

o Siriji „Tihi pokol Rake“ (Raqqa is Being 

Slaughtered Silently) na turških tleh; poleg 

tega obžaluje preiskave, aretacije, zaporne 

kazni in globe na podlagi člena 299 

kazenskega zakonika zaradi domnevne 

žalitve predsednika države; poziva turško 

vlado, naj ta vprašanja obravnava nujno in 

prednostno, da bi zaščitila pluralizem v 

skladu z mednarodnimi standardi; meni, da 

je odprta javna razprava osrednji sestavni 

del vsake zdrave demokracije; 

je zaskrbljen zaradi izredno visokih 

davčnih kazni za medijske organizacije; 

poziva k reviziji zakona o internetu, da bi 

podprli okolje, ki bo spodbujalo svobodo 

govora na internetu ter varstvo zasebnosti 

in osebnih pravic; obsoja, da poskušajo 

turški vladni uradniki ustrahovati številne 

mednarodne novinarje in jih v nekaterih 

primerih celo izseliti; poziva k neodvisni 

preiskavi umorov novinarjev Nadžija 

Džerfa, Ibrahima Abdela Kadra ter Faresa 

Hamadija z bloga o Siriji „Tihi pokol 

Rake“ (Raqqa is Being Slaughtered 

Silently) na turških tleh; poleg tega 

obžaluje preiskave, aretacije, zaporne kazni 

in globe na podlagi člena 299 kazenskega 

zakonika zaradi domnevne žalitve 

predsednika države; poziva turško vlado, 

naj ta vprašanja obravnava nujno in 

prednostno, da bi zaščitila pluralizem v 

skladu z mednarodnimi standardi; meni, da 

je odprta javna razprava osrednji sestavni 

del vsake zdrave demokracije; 

Or. en 

 

 


