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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. beklager dybt de bekymrende 

tilbageskridt de seneste to år vedrørende 

ytringsfrihed og meningstilkendegivelse, 

både på og uden for internettet i Tyrkiet, 

der er placeret som nr. 149 ud af 180 lande 

i den seneste opgørelse over pressefrihed i 

verden fra Journalister uden Grænser; 

minder om, at Tyrkiet ifølge de tyrkiske 

myndigheders egne tal, er det land, der har 

rekorden for det største antal journalister 

bag tremmer; gentager, at ytrings- og 

meningsfrihed, herunder uafhængige 

medier, udgør kernen i EU's værdisæt; 

glæder sig over frigivelsen af Can Dündar 

og Erdem Gül efter at 

Forfatningsdomstolen afgjorde, at deres 
rettigheder var blevet krænket; fordømmer 

den tyrkiske præsidents seneste udtalelser 

rettet mod Forfatningsdomstolen, minder 

om, at anklagemyndigheden har opretholdt 

anklagerne med krav om flere 

livstidsstraffe og opfordrer til en 

gennemgribende og uhildet efterforskning 

af deres påstande om våbentransporter til 

Syrien; kræver øjeblikkelig frigivelse af 

alle fængslede journalister; beklager dybt 

de personlige angreb foretaget af førende 

regeringsfolk mod journalister og 

10. beklager dybt de bekymrende 

tilbageskridt de seneste to år vedrørende 

ytringsfrihed og meningstilkendegivelse, 

både på og uden for internettet i Tyrkiet, 

der er placeret som nr. 149 ud af 180 lande 

i den seneste opgørelse over pressefrihed i 

verden fra Journalister uden Grænser; 

minder om, at Tyrkiet ifølge de tyrkiske 

myndigheders egne tal er det land, der har 

rekorden for det største antal journalister 

bag tremmer; gentager, at ytrings- og 

meningsfrihed, herunder uafhængige 

medier, udgør kernen i EU's værdisæt; 

glæder sig over Forfatningsdomstolens 

afgørelse, ifølge hvilken Can Dündars og 

Erdem Güls rettigheder var blevet krænket; 

minder om, at anklagemyndigheden har 

opretholdt anklagerne med krav om flere 

livstidsstraffe, udtrykker bekymring over 

beslutningen om at holde offentligheden 

ude under hele retssagen og opfordrer til 

en gennemgribende og uhildet 

efterforskning af deres påstande om 

våbentransporter til Syrien; fordømmer 

den tyrkiske præsidents seneste udtalelser 

rettet mod Forfatningsdomstolen; kræver 

øjeblikkelig frigivelse af alle fængslede 

journalister og opfordrer europæiske 
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modstandere såvel som de tiltagende 

autoritære tendenser i det tyrkiske 

lederskab; opfordrer indtrængende Tyrkiet 

til at gribe ind over for enhver form for 

intimidering af journalister – navnlig ved at 

efterforske alle fysiske overgreb og trusler 

mod journalister – og til aktivt at forhindre 

angreb på medieforetagender, men også til 

at modvirke det spændte politiske klima, 

der skaber forhold, hvorunder 

ytringsfriheden i medierne og på internettet 

knægtes; 

diplomater til fortsat nøje at overvåge alle 

retssager mod journalister; beklager dybt 

de personlige angreb foretaget af førende 

regeringsfolk mod journalister og 

modstandere såvel som de tiltagende 

autoritære tendenser i det tyrkiske 

lederskab; opfordrer indtrængende Tyrkiet 

til at gribe ind over for enhver form for 

intimidering af journalister – navnlig ved at 

efterforske alle fysiske overgreb og trusler 

mod journalister – og til aktivt at forhindre 

angreb på medieforetagender, men også til 

at modvirke det spændte politiske klima, 

der skaber forhold, hvorunder 

ytringsfriheden i medierne og på internettet 

knægtes; 

Or. en 

 

 


