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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää valitettavana, että sananvapaus 

sekä ilmaisun- ja mielipiteenvapaus ovat 

taantuneet Turkissa tuntuvasti kahden 

viime vuoden aikana sekä 

verkkoympäristössä että muualla ja että 

Toimittajat ilman rajoja -järjestön 

lehdistönvapautta mittaavan viimeisimmän 

indeksin mukaan Turkki on 149. sijalla 180 

maasta; muistuttaa, että Turkin 

viranomaisten antamien lukujen mukaan 

Turkissa on kaikkein eniten toimittajia 

telkien takana; toteaa, että 

mielipiteenvapaus, ilmaisun- ja 

sananvapaus ja riippumattomat 

tiedotusvälineet ovat unionin perusarvoja; 

pitää myönteisenä, että Can Dündar ja 

Erdem Gül vapautettiin vankilasta sen 

jälkeen, kun maan 

perustuslakituomioistuin oli katsonut, että 

heidän oikeuksiaan on loukattu; tuomitsee 

Turkin presidentin äskettäin antamat maan 

perustuslakituomioistuimen vastaiset 

lausunnot; muistuttaa, että syyttäjä vaatii 

heille edelleen moninkertaisia 

elinkautistuomioita, ja edellyttää, että 

heitä vastaan esitetyt syytökset aseiden 

viemisestä Syyriaan tutkitaan 

perusteellisesti ja puolueettomasti; vaatii 

10. pitää valitettavana, että sananvapaus 

sekä ilmaisun- ja mielipiteenvapaus ovat 

taantuneet Turkissa tuntuvasti kahden 

viime vuoden aikana sekä 

verkkoympäristössä että muualla ja että 

Toimittajat ilman rajoja -järjestön 

lehdistönvapautta mittaavan viimeisimmän 

indeksin mukaan Turkki on 149. sijalla 180 

maasta; muistuttaa, että Turkin 

viranomaisten antamien lukujen mukaan 

Turkissa on kaikkein eniten toimittajia 

telkien takana; toteaa, että 

mielipiteenvapaus, ilmaisun- ja 

sananvapaus ja riippumattomat 

tiedotusvälineet ovat unionin perusarvoja; 

pitää myönteisenä maan 

perustuslakituomioistuimen antamaa 

tuomiota, jonka mukaan Can Dündarin ja 

Erdem Gülin oikeuksia on loukattu; 

muistuttaa, että heitä odottaa 

oikeudenkäynti ja että syyttäjä vaatii 

heille edelleen moninkertaisia 

elinkautistuomioita; on huolissaan 

päätöksestä, ettei yleisöä päästetä 

lainkaan seuraamaan oikeudenkäyntiä, ja 

edellyttää, että toimittajien esittämät 

väitökset aseiden viemisestä Syyriaan 

tutkitaan perusteellisesti ja 
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kaikkien vangittujen toimittajien välitöntä 

vapauttamista; pitää valitettavana, että 

hallituksen johtavat virkamiehet ovat 

hyökänneet henkilökohtaisesti toimittajia ja 

opposition edustajia vastaan ja että Turkin 

johdon autoritaarinen asenne on 

voimistumassa; kehottaa Turkkia 

toteuttamaan toimenpiteitä kaikkinaista 

toimittajien pelottelua vastaan ja erityisesti 

tutkimaan kaikki toimittajia vastaan tehdyt 

fyysiset iskut ja uhkailut sekä ehkäisemään 

aktiivisesti tiedotusvälineitä vastaan 

tehtäviä hyökkäyksiä; kehottaa myös 

lievittämään kireää poliittista ilmapiiriä, 

jossa sananvapautta rajoitetaan 

tiedotusvälineissä ja internetissä; 

puolueettomasti; tuomitsee Turkin 

presidentin äskettäin antamat maan 

perustuslakituomioistuimen vastaiset 

lausunnot; vaatii kaikkien vangittujen 

toimittajien välitöntä vapauttamista ja 

kannustaa eurooppalaisia diplomaatteja 

jatkamaan toimittajia vastaan nostettujen 

rikossyytteiden tiivistä seurantaa; pitää 

valitettavana, että hallituksen johtavat 

virkamiehet ovat hyökänneet 

henkilökohtaisesti toimittajia ja opposition 

edustajia vastaan ja että Turkin johdon 

autoritaarinen asenne on voimistumassa; 

kehottaa Turkkia toteuttamaan 

toimenpiteitä kaikkinaista toimittajien 

pelottelua vastaan ja erityisesti tutkimaan 

kaikki toimittajia vastaan tehdyt fyysiset 

iskut ja uhkailut sekä ehkäisemään 

aktiivisesti tiedotusvälineitä vastaan 

tehtäviä hyökkäyksiä; kehottaa myös 

lievittämään kireää poliittista ilmapiiriä, 

jossa sananvapautta rajoitetaan 

tiedotusvälineissä ja internetissä; 
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