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Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради сериозно 

отстъпление през последните две 

години по въпроси, свързани със 

свободата на словото, свободата на 

изразяване и на мнение, както онлайн, 

така и офлайн в Турция, която се 

нарежда на 149-то място от 180 държави 

в последната класация за свободата на 

печата в света на „Репортери без 

граници“; припомня, че според данни на 

самите турски органи Турция държи 

рекорда за най-високия брой на 

хвърлени в затвора журналисти; отново 

заявява, че свободата на мнение, 

свободата на изразяване и свободата на 

словото, включително независимостта 

на медиите, са основни европейски 

ценности; приветства 

освобождаването от затвора на 

Джан Дюндар и Ердем Гюл след 

решението на Конституционния съд, че 

техните права са били нарушени; 

осъжда неотдавнашните изявления 

на президента на Турция срещу 

Конституционния съд, припомня, че 

двамата все още са изправени пред 

съдебни процеси, като прокурорите 

изискват множествени доживотни 

10. изразява съжаление поради 

сериозното отстъпление през 

последните две години по въпроси, 

свързани със свободата на словото, 

свободата на изразяване и на мнение, 

както онлайн, така и офлайн в Турция, 

която се нарежда на 149-то място от 180 

държави в последната класация за 

свободата на печата в света на 

„Репортери без граници“; припомня, че 

според данни на самите турски органи 

Турция държи рекорда за най-високия 

брой на хвърлени в затвора журналисти; 

отново заявява, че свободата на мнение, 

свободата на изразяване и свободата на 

словото, включително независимостта 

на медиите, са основни европейски 

ценности; приветства решението на 

Конституционния съд, в което се 

отсъжда, че правата на Джан 

Дюндар и Ердем Гюл са били 

нарушени; припомня, че те все още са 

изправени пред съдебен процес, като 

прокурорите изискват множество 

доживотни присъди, изразява 

безпокойство във връзка с решението 

за недопускане на обществеността 

през цялото времетраене на процеса и 
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присъди, и призовава за цялостно и 

обективно разследване на техните 

твърдения за превоз на оръжия за 

Сирия; призовава за незабавно 

освобождаване на всички хвърлени в 

затвора журналисти; осъжда личните 

нападки от водещи правителствени 

представители срещу журналисти и 

опоненти и все по-авторитарните 

тенденции на турското държавно 

ръководство; настоятелно призовава 

Турция да предприеме действия срещу 

сплашването на журналисти под 

всякаква форма, по-специално като 

разследва всички случаи на физически 

нападения и заплахи срещу журналисти 

и активно предотвратява нападения 

срещу медиите и също така спомага за 

разведряването на напрегнатата 

политическа обстановка, която създава 

среда, ограничаваща свободата на 

словото в медиите и в интернет; 

призовава за провеждане на цялостно и 

обективно разследване на твърденията 

на журналиста относно превоза на 

оръжия за Сирия; осъжда 

неотдавнашните изявления на 

президента на Турция срещу 

Конституционния съд; призовава за 

незабавно освобождаване на всички 

лишени от свобода журналисти и 

насърчава европейските дипломати 

да продължат да следят отблизо 

всички наказателни дела срещу 
журналисти; осъжда личните нападки от 

водещи правителствени представители 

срещу журналисти и опоненти и все по-

авторитарните тенденции на турското 

държавно ръководство; настоятелно 

призовава Турция да предприеме 

действия срещу сплашването на 

журналисти под всякаква форма, по-

специално като разследва всички случаи 

на физически нападения и заплахи 

срещу журналисти и активно 

предотвратява нападения срещу 

медиите и също така спомага за 

разведряването на напрегнатата 

политическа обстановка, която създава 

среда, ограничаваща свободата на 

словото в медиите и в интернет; 
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