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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž nožēlu par to, ka pēdējos divos 

gados gan tiešsaistē, gan bezsaistē 

ievērojami ir pasliktinājusies situācija 

attiecībā uz vārda un domas brīvību 

Turcijā, kura organizācijas Reportieri bez 

robežām sastādītajā jaunākajā pasaules 

preses brīvības sarakstā ir ierindota 

149. vietā no 180 valstīm; atgādina, ka 

saskaņā ar Turcijas iestāžu datiem Turcija 

ir vadošā valsts ieslodzīto žurnālistu skaita 

ziņā; atgādina, ka uzskatu un vārda brīvība 

un plašsaziņas līdzekļu neatkarība ir ES 

pamatvērtības; atzinīgi vērtē Can Dündar 

un Erdem Gül atbrīvošanu no 

ieslodzījuma pēc Konstitucionālās tiesas 

nolēmuma par to, ka ir tikušas pārkāptas 

viņu tiesības; nosoda Turcijas prezidenta 

nesenos izteikumus par Konstitucionālo 

tiesu, atgādina, ka minētās personas 

joprojām gaida tiesa, kurā prokurori 

pieprasa piespriest vairākus mūža 

ieslodzījumus, un prasa veikt rūpīgu un 

objektīvu izmeklēšanu par viņu 

apgalvojumiem par ieroču ievešanu Sīrijā; 

prasa nekavējoties atbrīvot visus cietumā 

ieslodzītos žurnālistus; pauž nožēlu par 

vadošu valdības ierēdņu personīgajiem 

uzbrukumiem žurnālistiem un oponentiem, 

10. pauž nožēlu par to, ka pēdējos divos 

gados gan tiešsaistē, gan bezsaistē 

ievērojami ir pasliktinājusies situācija 

attiecībā uz vārda un domas brīvību 

Turcijā, kura organizācijas “Reportieri bez 

robežām” sastādītajā jaunākajā pasaules 

preses brīvības sarakstā ir ierindota 

149. vietā no 180 valstīm; atgādina, ka 

saskaņā ar Turcijas iestāžu datiem Turcija 

ir vadošā valsts ieslodzīto žurnālistu skaita 

ziņā; atgādina, ka uzskatu un vārda brīvība 

un plašsaziņas līdzekļu neatkarība ir ES 

pamatvērtības; atzinīgi vērtē 

Konstitucionālās tiesas nolēmumu par to, 

ka ir tikušas pārkāptas Can Dündar un 

Erdem Gül tiesības; atgādina, ka minētās 

personas joprojām ir iesaistītas tiesas 

procesā un ka prokurori pieprasa piespriest 

vairākus mūža ieslodzījumus, pauž bažas 

par lēmumu neļaut sabiedrības 

pārstāvjiem piedalīties visā lietas 

izskatīšanas procesā un prasa veikt rūpīgu 

un objektīvu izmeklēšanu par žurnālistu 

apgalvojumiem par ieroču ievešanu Sīrijā; 

nosoda Turcijas prezidenta nesenos 

izteikumus par Konstitucionālo tiesu; 

prasa nekavējoties atbrīvot visus cietumā 

ieslodzītos žurnālistus un mudina Eiropas 
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kā arī par Turcijas valsts vadītāju īstenoto 

pārvaldību, kas kļūst aizvien autoritārāka; 

mudina Turciju vērsties pret jebkāda veida 

žurnālistu iebiedēšanu, jo īpaši izmeklējot 

visus fizisko uzbrukumu gadījumus un 

žurnālistiem izteiktos draudus, kā arī aktīvi 

novēršot uzbrukumus plašsaziņas 

līdzekļiem un mazinot politiskās 

atmosfēras spriedzi, kas rada vidi, kura 

ierobežo vārda brīvību plašsaziņas 

līdzekļos un internetā; 

diplomātus turpināt cieši uzraudzīt visas 

krimināllietas, kas ierosinātas pret 

žurnālistiem; pauž nožēlu par vadošu 

valdības ierēdņu personīgajiem 

uzbrukumiem žurnālistiem un oponentiem, 

kā arī par Turcijas valsts vadītāju īstenoto 

pārvaldību, kas kļūst aizvien autoritārāka; 

mudina Turciju vērsties pret jebkāda veida 

žurnālistu iebiedēšanu, jo īpaši izmeklējot 

visus fizisko uzbrukumu gadījumus un 

žurnālistiem izteiktos draudus, kā arī aktīvi 

novēršot uzbrukumus plašsaziņas 

līdzekļiem un mazinot politiskās 

atmosfēras spriedzi, kas rada vidi, kura 

ierobežo vārda brīvību plašsaziņas 

līdzekļos un internetā; 

Or. en 


