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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηε ζνβαξή 

νπηζζνδξόκεζε πνπ ζεκεηώζεθε ηα δύν 

ηειεπηαία ρξόληα σο πξνο ηελ ειεπζεξία 

ηνπ ιόγνπ, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο γλώκεο 

ηόζν ζην Δηαδίθηπν όζν θαη εθηόο 

Δηαδηθηύνπ ζηελ Τνπξθία, ε νπνία θαηέρεη 

ηελ 149ε ζέζε αλάκεζα ζε 180 ρώξεο ζηνλ 

παγθόζκην δείθηε ειεπζεξίαο ηνπ Τύπνπ 

ηεο νξγάλσζεο «Δεκνζηνγξάθνη ρσξίο 

ζύλνξα»· ππελζπκίδεη όηη, κε βάζε 

ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ νη ίδηεο νη 

ηνπξθηθέο αξρέο, ε Τνπξθία σο ρώξα 

θαηέρεη ην ξεθόξ ηνπ πιένλ πςεινύ 

αξηζκνύ θπιαθηζκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ· 

επαλαιακβάλεη όηη ε ειεπζεξία ηεο 

γλώκεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ιόγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, βξίζθνληαη ζηνλ 

ππξήλα ησλ αμηώλ ηεο ΕΕ· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ 

Can Dündar θαη ηνπ Erdem Gül, κεηά ηελ 

απόθαζε πνπ εμέδσζε ην Σπληαγκαηηθό 

Δηθαζηήξην γηα παξαβίαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο· θαηαδηθάδεη ηηο 

πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπξθίαο θαηά ηνπ Σπληαγκαηηθνύ 

Δηθαζηεξίνπ, ππελζπκίδεη όηη ηα δύν απηά 

άηνκα ηεινύλ πάληα ελ αλακνλή ηεο δίθεο 

10. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηε ζνβαξή 

νπηζζνδξόκεζε πνπ ζεκεηώζεθε ηα δύν 

ηειεπηαία ρξόληα σο πξνο ηελ ειεπζεξία 

ηνπ ιόγνπ, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο γλώκεο 

ηόζν ζην Δηαδίθηπν όζν θαη εθηόο 

Δηαδηθηύνπ ζηελ Τνπξθία, ε νπνία θαηέρεη 

ηελ 149ε ζέζε αλάκεζα ζε 180 ρώξεο ζηνλ 

παγθόζκην δείθηε ειεπζεξίαο ηνπ Τύπνπ 

ηεο νξγάλσζεο «Δεκνζηνγξάθνη ρσξίο 

ζύλνξα»· ππελζπκίδεη όηη, κε βάζε 

ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ νη ίδηεο νη 

ηνπξθηθέο αξρέο, ε Τνπξθία σο ρώξα 

θαηέρεη ην ξεθόξ ηνπ πιένλ πςεινύ 

αξηζκνύ θπιαθηζκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ· 

επαλαιακβάλεη όηη ε ειεπζεξία ηεο 

γλώκεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ιόγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, βξίζθνληαη ζηνλ 

ππξήλα ησλ αμηώλ ηεο ΕΕ· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απόθαζε πνπ 

εμέδσζε ην Σπληαγκαηηθό Δηθαζηήξην 

ζύκθωλα κε ηελ νπνία έρνπλ 

παξαβηαζζεί ηα δηθαηώκαηα ηνπ Can 

Dündar θαη ηνπ Erdem Gül· ππελζπκίδεη 

όηη ηα δύν απηά άηνκα ηεινύλ πάληα ελ 

αλακνλή ηεο δίθεο ηνπο θαη όηη νη 

εηζαγγειείο δεηνύλ ηελ θαηαδίθε ηνπο ζε 

πνιιαπιή ηζόβηα θάζεηξμε· εθθξάδεη ηελ 
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ηνπο θαη όηη νη εηζαγγειείο δεηνύλ ηελ 

πνιιαπιή θαηαδίθε ηνπο ζε ηζόβηα 

θάζεηξμε, θαη δεηεί λα δηεξεπλεζνύλ 

ελδειερώο θαη αληηθεηκεληθά νη 

θαηαγγειίεο ηνπο γηα κεηαθνξά όπισλ 

πξνο ηε Σπξία· δεηεί ηελ άκεζε 

απνθπιάθηζε όισλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ· 

απνδνθηκάδεη ηηο πξνζσπηθέο επηζέζεηο 

εγεηηθώλ ζηειερώλ ηεο θπβέξλεζεο θαηά 

δεκνζηνγξάθσλ θαη αληηθξνλνύλησλ, 

θαζώο θαη ηηο νινέλα θαη πην απηαξρηθέο 

ηάζεηο ηεο ηνπξθηθήο εγεζίαο· δεηεί από 

ηελ Τνπξθία λα αλαιάβεη δξάζε θαηά 

πάζαο κνξθήο εθθνβηζκνύ ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ, ζπγθεθξηκέλα λα 

δηεξεπλήζεη όιεο ηηο ζσκαηηθέο επηζέζεηο 

θαη απεηιέο θαηά δεκνζηνγξάθσλ θαη λα 

απνηξέςεη κε ελεξγό ηξόπν ηηο επηζέζεηο 

θαηά ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κεξηκλώληαο 

παξάιιεια γηα ηε ραιάξσζε ηνπ 

ηεηακέλνπ πνιηηηθνύ θιίκαηνο, ην νπνίν 

δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πεξηνξηζηηθό 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ζην Δηαδίθηπν· 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απόθαζε λα 

απνθιείεηαη ην θνηλό θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δίθεο, θαη δεηεί λα 

δηεξεπλεζνύλ ελδειερώο θαη 

αληηθεηκεληθά νη θαηαγγειίεο ηωλ 

δεκνζηνγξάθωλ ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά 

όπιωλ πξνο ηε Σπξία· θαηαδηθάδεη ηηο 

πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Τνπξθίαο θαηά ηνπ Σπληαγκαηηθνύ 

Δηθαζηεξίνπ· δεηεί ηελ άκεζε 

απνθπιάθηζε όισλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

θαη ελζαξξύλεη ηνπο Επξωπαίνπο 

δηπιωκάηεο λα ζπλερίζνπλ λα 

παξαθνινπζνύλ ζηελά όιεο ηηο πνηληθέο 

ππνζέζεηο ελαληίνλ δεκνζηνγξάθωλ· 
απνδνθηκάδεη ηηο πξνζσπηθέο επηζέζεηο 

εγεηηθώλ ζηειερώλ ηεο θπβέξλεζεο θαηά 

δεκνζηνγξάθσλ θαη αληηθξνλνύλησλ, 

θαζώο θαη ηηο νινέλα θαη πην απηαξρηθέο 

ηάζεηο ηεο ηνπξθηθήο εγεζίαο· δεηεί από 

ηελ Τνπξθία λα αλαιάβεη δξάζε θαηά 

πάζαο κνξθήο εθθνβηζκνύ ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ, ζπγθεθξηκέλα λα 

δηεξεπλήζεη όιεο ηηο ζσκαηηθέο επηζέζεηο 

θαη απεηιέο θαηά δεκνζηνγξάθσλ θαη λα 

απνηξέςεη κε ελεξγό ηξόπν ηηο επηζέζεηο 

θαηά ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κεξηκλώληαο 

παξάιιεια γηα ηε ραιάξσζε ηνπ 

ηεηακέλνπ πνιηηηθνύ θιίκαηνο, ην νπνίν 

δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πεξηνξηζηηθό 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ζην Δηαδίθηπν· 
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