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Alteração  38 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

em nome do Grupo S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

em nome do Grupo ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Deplora o grave retrocesso verificado 

nos últimos dois anos na Turquia no 

domínio da liberdade de expressão e de 

opinião, tanto em linha como fora de linha, 

ocupando a Turquia a 149.ª posição num 

total de 180 países no último Índice 

Mundial da Liberdade de Imprensa dos 

Repórteres Sem Fronteiras; recorda que, de 

acordo com os próprios dados das 

autoridades turcas, a Turquia é o país que 

detém o recorde do número de jornalistas 

detidos; reitera que a liberdade de opinião e 

de expressão, incluindo a independência da 

imprensa, são valores fundamentais 

europeus; acolhe com satisfação a 

libertação da prisão de Can Dündar e 

Erdem Gül, na sequência da decisão do 

Tribunal Constitucional de que os seus 

direitos tinham sido violados; condena as 

recentes declarações do Presidente da 

Turquia contra o Tribunal Constitucional, 

recorda que Can Dündar e Erdem Gül 

continuam a confrontar-se com vários 

procuradores que exigem que lhes seja 

aplicada a pena de prisão perpétua, e 

solicita uma investigação completa e 

objetiva sobre as suas acusações relativas 

ao transporte de armas para a Síria; solicita 

10. Deplora o grave retrocesso verificado 

nos últimos dois anos na Turquia no 

domínio da liberdade de expressão e de 

opinião, tanto em linha como fora de linha, 

ocupando a Turquia a 149.ª posição num 

total de 180 países no último Índice 

Mundial da Liberdade de Imprensa dos 

Repórteres Sem Fronteiras; recorda que, de 

acordo com os próprios dados das 

autoridades turcas, a Turquia é o país que 

detém o recorde do número de jornalistas 

detidos; reitera que a liberdade de opinião e 

de expressão, incluindo a independência da 

imprensa, são valores fundamentais 

europeus; acolhe com satisfação a decisão 

do Tribunal Constitucional de que os 

direitos de Can Dündar e Erdem Gül 
tinham sido violados; recorda que ambos 

devem ainda ser presentes a tribunal e 

que os procuradores requerem múltiplas 

penas de prisão perpétua, manifesta a sua 

preocupação com a decisão de excluir o 

público durante toda a duração do 

julgamento e solicita uma investigação 

completa e objetiva sobre as acusações dos 

jornalistas relativas ao transporte de armas 

para a Síria; condena as recentes 

declarações do Presidente da Turquia 
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a libertação imediata de todos os jornalistas 

presos; lamenta os ataques pessoais feitos 

por funcionários do Governo contra os 

jornalistas e opositores e as crescentes 

tendências autoritárias dos dirigentes 

turcos; insta a Turquia a agir contra a 

intimidação de jornalistas sob todas as 

formas e, particularmente, a investigar 

todas as agressões físicas e ameaças contra 

jornalistas e a prevenir ativamente os 

ataques a meios de comunicação social, 

mas também a aliviar a tensão política que 

gera um ambiente de restrição da liberdade 

de expressão nos meios de comunicação 

social e na Internet; 

contra o Tribunal Constitucional; solicita a 

libertação imediata de todos os jornalistas 

presos e incentiva os diplomatas europeus 

a continuarem a acompanhar de perto 

todos os processos penais contra 

jornalistas; lamenta os ataques pessoais 

feitos por funcionários do Governo contra 

os jornalistas e opositores e as crescentes 

tendências autoritárias dos dirigentes 

turcos; insta a Turquia a agir contra a 

intimidação de jornalistas sob todas as 

formas e, particularmente, a investigar 

todas as agressões físicas e ameaças contra 

jornalistas e a prevenir ativamente os 

ataques a meios de comunicação social, 

mas também a aliviar a tensão política que 

gera um ambiente de restrição da liberdade 

de expressão nos meios de comunicação 

social e na Internet; 

Or. en 

 

 


