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10. ubolewa nad poważnym regresem w 

obszarze wolności słowa, wypowiedzi i 

opinii – zarówno w internecie, jak i poza 

nim – w Turcji w ciągu ostatnich dwóch 

lat, wskutek którego Turcja zajmuje 149. 

miejsce spośród 180 krajów w ostatnim 

światowym rankingu wolności prasy 

Reporterów bez Granic; przypomina, ze 

zgodnie z liczbami przedstawionymi przez 

same władze tureckie, Turcja jest krajem o 

najwyższej liczbie dziennikarzy 

przebywających w więzieniu; przypomina, 

że wolność opinii, wypowiedzi i słowa, w 

tym niezależne media, to podstawowe 

europejskie wartości; z zadowoleniem 

przyjmuje wypuszczenie z więzienia Cana 

Dündara i Erdema Güla w następstwie 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

zgodnie z którym ich prawa zostały 

naruszone; potępia ostatnie wypowiedzi 

prezydenta Turcji przeciwko Trybunałowi 

Konstytucyjnemu; przypomina, że 

dziennikarze ci wciąż oczekują na proces 

sądowy, a prokuratorzy domagają się dla 

nich wielokrotnych kar dożywotniego 

więzienia; wzywa do przeprowadzenia 

dogłębnego i obiektywnego dochodzenia w 

sprawie ich zarzutów dotyczących 

10. ubolewa nad poważnym regresem w 

obszarze wolności słowa, wypowiedzi i 

opinii – zarówno w internecie, jak i poza 

nim – w Turcji w ciągu ostatnich dwóch 

lat, wskutek którego Turcja zajmuje 149. 

miejsce spośród 180 krajów w ostatnim 

światowym rankingu wolności prasy 

Reporterów bez Granic; przypomina, ze 

zgodnie z liczbami przedstawionymi przez 

same władze tureckie, Turcja jest krajem o 

najwyższej liczbie dziennikarzy 

przebywających w więzieniu; przypomina, 

że wolność opinii, wypowiedzi i słowa, w 

tym niezależne media, to podstawowe 

europejskie wartości; z zadowoleniem 

przyjmuje wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego, zgodnie z którym prawa 

Cana Dündara i Erdema Güla zostały 

naruszone; przypomina, że dziennikarze ci 

wciąż oczekują na proces sądowy, a 

prokuratorzy domagają się dla nich 

wielokrotnych kar dożywotniego 

więzienia; wyraża zaniepokojenie decyzją 

o wyłączeniu opinii publicznej przez cały 

czas trwania procesu; wzywa do 

przeprowadzenia dogłębnego i 

obiektywnego dochodzenia w sprawie 

zarzutów dziennikarzy dotyczących 
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transportu broni do Syrii; wzywa do 

natychmiastowego uwolnienia wszystkich 

uwięzionych dziennikarzy; ubolewa z 

powodu osobistych ataków czołowych 

urzędników rządowych na dziennikarzy i 

przeciwników politycznych, a także z 

powodu nasilających się autorytarnych 

skłonności tureckich przywódców; wzywa 

Turcję do reagowania na wszelkie 

przejawy zastraszania dziennikarzy – w 

szczególności do zbadania wszystkich 

fizycznych ataków na dziennikarzy i gróźb 

kierowanych pod ich adresem oraz do 

aktywnego zapobiegania atakom na 

redakcje, ale także do rozładowania 

napiętej atmosfery politycznej, która 

prowadzi do powstawania warunków 

ograniczających wolność słowa w mediach 

i w internecie; 

transportu broni do Syrii; potępia ostatnie 

wypowiedzi prezydenta Turcji przeciwko 

Trybunałowi Konstytucyjnemu; wzywa do 

natychmiastowego uwolnienia wszystkich 

uwięzionych dziennikarzy i zachęca 

europejskich dyplomatów, aby nadal 

uważnie śledzili wszystkie sprawy karne 

przeciwko dziennikarzom; ubolewa z 

powodu osobistych ataków czołowych 

urzędników rządowych na dziennikarzy i 

przeciwników politycznych, a także z 

powodu nasilających się autorytarnych 

skłonności tureckich przywódców; wzywa 

Turcję do reagowania na wszelkie 

przejawy zastraszania dziennikarzy – w 

szczególności do zbadania wszystkich 

fizycznych ataków na dziennikarzy i gróźb 

kierowanych pod ich adresem oraz do 

aktywnego zapobiegania atakom na 

redakcje, ale także do rozładowania 

napiętej atmosfery politycznej, która 

prowadzi do powstawania warunków 

ograniczających wolność słowa w mediach 

i w internecie; 

Or. en 

 

 


