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Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet fördömer de 

våldsamma och olagliga övertagen av flera 

turkiska dagstidningar, t.ex. nu senast 

Zaman, och uttrycker sin oro över 

Digiturks beslut att upphöra att sända vissa 

tv-kanaler, vilket bland annat påstås vara 

baserat på politiska motiv. Parlamentet 

uppmanar den turkiska regeringen att 

upphöra med de politiska och ekonomiska 

påtryckningarna mot oberoende medier. 

Parlamentet fördömer kraftfullt alla verbala 

och fysiska påhopp och det alltmer vanliga 

utnyttjandet av ärekränknings- och 

antiterrorlagstiftning mot journalister, 

Parlamentet noterar de innehållsrelaterade 

förbuden i samband med rapportering på 

nätet och i traditionella medier, samt 

blockeringarna av webbplatser, i synnerhet 

av sociala nätverk, vilket har lett till 

självcensur bland journalister som fruktar 

att kritik mot myndigheterna ytterligare 

skulle öka repressalierna. Parlamentet är 

djupt oroat över blockeringen av 

tiotusentals webbplatser och de ändringar 

som antogs i mars 2015 av internet- och 

medielagen, samt över att direktoratet för 

telekommunikationer (TIB) har befogenhet 

att blockera webbplatser inom fyra timmar 

av ett stort antal vaga orsaker. Parlamentet 

uttrycker sin oro över de ytterst höga 

15. Europaparlamentet fördömer de 

våldsamma och olagliga övertagen av flera 

turkiska dagstidningar, t.ex. nu senast 

Zaman, och uttrycker sin oro över 

Digiturks beslut att upphöra att sända vissa 

tv-kanaler, vilket bland annat påstås vara 

baserat på politiska motiv. Parlamentet 

uppmanar den turkiska regeringen att 

upphöra med de politiska och ekonomiska 

påtryckningarna mot oberoende medier. 

Parlamentet fördömer kraftfullt alla verbala 

och fysiska påhopp och det alltmer vanliga 

utnyttjandet av ärekränknings- och 

antiterrorlagstiftning mot journalister, 

Parlamentet noterar de innehållsrelaterade 

förbuden i samband med rapportering på 

nätet och i traditionella medier, samt 

blockeringarna av webbplatser, i synnerhet 

av sociala nätverk, vilket har lett till 

självcensur bland journalister som fruktar 

att kritik mot myndigheterna ytterligare 

skulle öka repressalierna. Parlamentet är 

djupt oroat över blockeringen av 

tiotusentals webbplatser och de ändringar 

som antogs i mars 2015 av internet- och 

medielagen, samt över att direktoratet för 

telekommunikationer (TIB) har befogenhet 

att blockera webbplatser inom fyra timmar 

av ett stort antal vaga orsaker. Parlamentet 

är oroat över att den turkiska satellitteve-
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skattetillägg som påförts 

medieorganisationer. Parlamentet kräver en 

översyn av internetlagen för att främja 

förhållanden som leder till yttrandefrihet på 

internet och skydd av privatlivet och 

personliga rättigheter. Parlamentet 

fördömer de turkiska 

regeringstjänstemännens försök att 

skrämma och, i vissa fall, utvisa flera 

utländska journalister. Parlamentet kräver 

en oberoende utredning av morden på 

turkiskt territorium på journalisterna Naji 

Jerf och Ibrahim Abdel Qader samt Fares 

Hammadi från Syrienbloggen ”Raqqa is 

Being Slaughtered Silently”. Parlamentet 

beklagar vidare alla utredningar, 

gripanden, fängelsestraff och böter till följd 

av påstådda förolämpningar av statschefen, 

på grundval av artikel 299 i strafflagen. 

Parlamentet uppmanar den turkiska 

regeringen att omedelbart och som en 

prioriterad fråga ta itu med dessa problem 

för att skydda pluralismen i linje med 

internationella normer Parlamentet anser 

att en öppen offentlig debatt är en väsentlig 

aspekt i alla sunda demokratier. 

leverantören Turksat fredagen den 

26 februari 2016 stoppade sändningarna 

av IMC TV på begäran av en åklagare i 

Ankara som utredde om kanalen stödde 

en terroristgrupp. Parlamentet uttrycker 

sin oro över de ytterst höga skattetillägg 

som påförts medieorganisationer. 

Parlamentet kräver en översyn av 

internetlagen för att främja förhållanden 

som leder till yttrandefrihet på internet och 

skydd av privatlivet och personliga 

rättigheter. Parlamentet fördömer de 

turkiska regeringstjänstemännens försök att 

skrämma och, i vissa fall, utvisa flera 

utländska journalister. Parlamentet kräver 

en oberoende utredning av morden på 

turkiskt territorium på journalisterna Naji 

Jerf och Ibrahim Abdel Qader samt Fares 

Hammadi från Syrienbloggen ”Raqqa is 

Being Slaughtered Silently”. Parlamentet 

beklagar vidare alla utredningar, 

gripanden, fängelsestraff och böter till följd 

av påstådda förolämpningar av statschefen, 

på grundval av artikel 299 i strafflagen. 

Parlamentet uppmanar den turkiska 

regeringen att omedelbart och som en 

prioriterad fråga ta itu med dessa problem 

för att skydda pluralismen i linje med 

internationella normer. Parlamentet anser 

att en öppen offentlig debatt är en väsentlig 

aspekt i alla sunda demokratier. 
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