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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jiddeplora ir-rigressi serji li saru, matul 

dawn l-aħħar sentejn, fil-libertà tal-kelma, 

tal-espressjoni u tal-opinjoni kemm online 

kif ukoll offline fit-Turkija, li ġiet 

ikklassifikata l-149 pajjiż minn 180 fl-

aħħar Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa ta' 

Reporters Without Borders; ifakkar li, 

skont iċ-ċifri tal-awtoritajiet Torok, it-

Turkija huwa l-pajjiż li għandu r-rekord 

għall-akbar numru ta' ġurnalisti li jinsabu l-

ħabs; itenni li l-libertà tal-opinjoni, tal-

espressjoni u tal-kelma, li jinkludu l-media 

indipendenti, huma valuri ċentrali 

Ewropej; jilqa' l-ħelsien mill-ħabs ta' Can 

Dündar u Erdem Gül, wara s-sentenza tal-

Qorti Kostituzzjonali li sostniet li d-

drittijiet tagħhom ġew miksura; 

jikkundanna d-dikjarazzjonijiet reċenti 

tal-President tat-Turkija kontra l-Qorti 

Kostituzzjonali, ifakkar li dawn għadhom 

għaddejjin ġuri, u l-prosekuturi qed jitolbu 

għal għadd ta' sentenzi ta' għomor il-ħabs, 

u jappella li ssir investigazzjoni bir-reqqa 

u oġġettiva dwar l-allegazzjonijiet 

tagħhom fuq it-trasport ta' armi lis-Sirja; 

jitlob ir-rilaxx immedjat tal-ġurnalisti 

kollha li jinsabu l-ħabs; jiddeplora l-

attakki personali minn uffiċjali tal-gvern 

10. Jiddeplora r-rigressi serji li saru, matul 

dawn l-aħħar sentejn, fil-libertà tal-kelma, 

tal-espressjoni u tal-opinjoni kemm online 

kif ukoll offline fit-Turkija, li ġiet 

ikklassifikata l-149 pajjiż minn 180 fl-

aħħar Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa ta' 

Reporters Without Borders; ifakkar li, 

skont iċ-ċifri tal-awtoritajiet Torok stess, 

it-Turkija huwa l-pajjiż li għandu r-rekord 

għall-akbar numru ta' ġurnalisti li jinsabu l-

ħabs; itenni li l-libertà tal-opinjoni, tal-

espressjoni u tal-kelma, li jinkludu l-midja 

indipendenti, huma valuri Ewropej 

fundamentali; jilqa' s-sentenza tal-Qorti 

Kostituzzjonali li d-drittijiet ta' Can 

Dündar u Erdem Gül kienu ġew miksura; 

ifakkar li dawn għadhom qed jiġu 

proċessati, u li l-Prosekuturi qed jitolbu 

għadd ta' sentenzi ta' għomor il-ħabs, 

jesprimi tħassib dwar id-deċiżjoni li 

teskludi lill-pubbliku għat-tul kollu tal-

proċess, u jitlob għal investigazzjoni bir-

reqqa u oġġettiva fl-allegazzjonijiet tal-

ġurnalista rigward it-trasport ta' armi lejn 

is-Sirja; jikkundanna d-dikjarazzjonijiet 

reċenti mill-President tat-Turkija kontra 

l-Qorti Kostituzzjonali; jitlob ir-rilaxx 

immedjat tal-ġurnalisti arrestati kollha u 
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prominenti kontra ġurnalisti u oppożituri, u 

t-tendenzi dejjem aktar awtoritarji tal-

mexxejja Torok; iħeġġeġ lit-Turkija taġixxi 

kontra l-intimidazzjoni tal-ġurnalisti f'kull 

għamla tagħha, b'mod partikolari billi jiġu 

investigati l-attakki fiżiċi kollha u theddid 

kontra l-ġurnalisti u timpedixxi attivament 

li jiġu attakkati l-mezzi tax-xandir, iżda 

wkoll billi tikkalma l-klima ta' tensjoni 

politika li toħloq ambjent li jrażżan il-

libertà tal-espressjoni fil-midja u fuq l-

internet; 

jħeġġeġ lid-diplomatiċi Ewropej biex 

ikomplu jissorveljaw mill-qrib il-

kwistjonijiet kriminali kollha kontra l-

ġurnalisti; jiddeplora l-attakki personali 

minn uffiċjali tal-gvern prominenti kontra 

ġurnalisti u oppożituri, u t-tendenzi dejjem 

aktar awtoritarji tal-mexxejja Torok; 

iħeġġeġ lit-Turkija taġixxi kontra l-

intimidazzjoni tal-ġurnalisti f'kull għamla 

tagħha, b'mod partikolari billi jiġu 

investigati l-attakki fiżiċi kollha u t-theddid 

kollu kontra l-ġurnalisti u timpedixxi 

attivament li jiġu attakkati l-mezzi tax-

xandir, iżda wkoll billi tikkalma l-klima ta' 

tensjoni politika li toħloq ambjent li 

jrażżan il-libertà tal-espressjoni fil-midja u 

fuq l-internet; 
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