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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. elítéli az internetes és azon kívüli 

szólásszabadsággal, kifejezési és 

véleménynyilvánítási szabadsággal 

kapcsolatban az elmúlt két év során 

Törökországban történt komoly 

visszalépést, amely a Riporterek Határok 

Nélkül nemzetközi sajtószabadság index 

rangsorában 180 ország közül a 149. 

helyen áll; emlékeztet arra, hogy a török 

hatóságok saját számadatai szerint 

Törökország az az ország, amelyik 

rekordot tart a fogva tartott újságírók 

számát illetően; ismét hangsúlyozza, hogy 

a vélemény, a véleménynyilvánítás és 

szólás szabadsága, ezen belül a független 

média szabadsága az EU alapértékeit 

képezik; üdvözli Can Dündar és Erdem 

Gül szabadon bocsátását, akik esetében az 

alkotmánybíróság megállapította, hogy 

jogaikat megsértették; elítéli Törökország 

elnökének az alkotmánybíróság elleni 

közelmúltbeli kijelentéseit, és emlékeztet 

arra, hogy ezek a személyek még mindig 

büntetőeljárás alatt állnak, és az ügyészek 

többszörös életfogytiglani ítéletet kértek 

ellenük; felszólít arra, hogy alaposan és 

objektíven vizsgálják ki azokat az 

állításokat, hogy fegyvereket szállítottak 

10. elítéli az internetes és azon kívüli 

szólásszabadsággal, kifejezési és 

véleménynyilvánítási szabadsággal 

kapcsolatban az elmúlt két év során 

Törökországban történt komoly 

visszalépést, amely a Riporterek Határok 

Nélkül nemzetközi sajtószabadság index 

rangsorában 180 ország közül a 149. 

helyen áll; emlékeztet arra, hogy a török 

hatóságok saját számadatai szerint 

Törökország az az ország, amelyik 

rekordot tart a fogva tartott újságírók 

számát illetően; ismét hangsúlyozza, hogy 

a vélemény, a véleménynyilvánítás és 

szólás szabadsága, ezen belül a független 

média szabadsága az EU alapértékeit 

képezik; üdvözli az alkotmánybíróság 

ítéletét, mely szerint Can Dündar és Erdem 

Gül jogait megsértették; emlékeztet arra, 

hogy még mindig tárgyalás vár rájuk, 

amelynek ügyészei többszörös 

életfogytiglani ítéletet követelnek; 

aggodalmát hangoztatja azon döntés 

miatt, amely a nyilvánosságot a tárgyalás 

teljes idejére kirekeszti, és kéri, hogy 

alaposan és tárgyilagosan vizsgálják ki a 

Szíriába tartó állítólagos 

fegyverszállítmányról tett újságírói 
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Szíriába; felszólt minden bebörtönzött 

újságíró azonnali szabadon bocsátására; 

elítéli a vezető kormánytisztviselők 

újságírók és ellenzékiek elleni személyes 

támadásait, valamint a török vezetők 

kormányzásának egyre inkább 

tekintélyelvű formáit; sürgeti 

Törökországot, hogy lépjen fel az újságírók 

megfélemlítésének minden formájával 

szemben, konkrétan vizsgáljon ki az 

újságírókkal szemben elkövetett 

mindenféle fizikai támadást és fenyegetést, 

és aktívan akadályozza meg a 

médiaorgánumok ellen intézett 

támadásokat, ugyanakkor oszlassa el azt a 

feszült politikai légkört, amely a médiában 

és az interneten a szólásszabadságot 

megkurtító környezetet hoz létre; 

kijelentéseket; elítéli Törökország 

elnökének az alkotmánybíróság elleni 

közelmúltbeli kijelentéseit; felszólt minden 

bebörtönzött újságíró azonnali szabadon 

bocsátására és bátorítja az európai 

diplomatákat, hogy továbbra is 

kövessenek szoros figyelemmel minden, 

újságírók ellen indított büntetőügyet; 

elítéli a vezető kormánytisztviselők 

újságírók és ellenzékiek elleni személyes 

támadásait, valamint a török vezetők 

kormányzásának egyre inkább 

tekintélyelvű formáit; sürgeti 

Törökországot, hogy lépjen fel az újságírók 

megfélemlítésének minden formájával 

szemben, konkrétan vizsgáljon ki az 

újságírókkal szemben elkövetett 

mindenféle fizikai támadást és fenyegetést, 

és aktívan akadályozza meg a 

médiaorgánumok ellen intézett 

támadásokat, ugyanakkor oszlassa el azt a 

feszült politikai légkört, amely a médiában 

és az interneten a szólásszabadságot 

megkurtító környezetet hoz létre; 

Or. en 

 

 


