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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. deplânge regresul grav, în ultimii doi 

ani, al libertății de exprimare și de opinie, 

online și offline, din Turcia, această țară 

ocupând locul 149 din 180 de țări în cel 

mai recent clasament al libertății presei 

mondiale publicat de organizația Reporteri 

fără frontiere; reamintește că, potrivit chiar 

cifrelor autorităților turcești, Turcia este 

țara care deține cel mai mare număr de 

jurnaliști care se află în spatele gratiilor; 

reiterează că libertatea de opinie și de 

exprimare, inclusiv o presă independentă, 

reprezintă un element central în cadrul 

valorilor UE; salută eliberarea din 

închisoare a lui Can Dündar și Erdem 

Gül, după ce Curtea Constituțională a 

hotărât că drepturilor lor au fost încălcate; 

condamnă declarațiile recente ale 

președintelui Turciei împotriva Curții 

Constituționale, reamintește că Can 

Dündar și Erdem Gül așteaptă în 

continuare procesul și că procurorii solicită 

multiple sentințe cu închisoare pe viață și 

solicită o anchetă detaliată și obiectivă 

privind acuzațiile privind transportul de 

arme către Siria; solicită eliberarea 

imediată a tuturor ziariștilor aflați în 

închisoare; deplânge atacurile personale ale 

10. deplânge regresul grav, în ultimii doi 

ani, al libertății de exprimare și de opinie, 

online și offline, din Turcia, această țară 

ocupând locul 149 din 180 de țări în cel 

mai recent clasament al libertății presei 

mondiale publicat de organizația Reporteri 

fără frontiere; reamintește că, potrivit chiar 

cifrelor autorităților turcești, Turcia este 

țara care deține cel mai mare număr de 

jurnaliști care se află în spatele gratiilor; 

reiterează că libertatea de opinie și de 

exprimare, inclusiv o presă independentă, 

reprezintă un element central în cadrul 

valorilor UE; salută hotărârea Curții 

Constituționale conform căreia 

drepturilor lui Can Dündar și ale lui 

Erdem Gül au fost încălcate; reamintește 

că aceste două persoane așteaptă în 

continuare procesul și că procurorii 

solicită multiple sentințe cu închisoare pe 

viață, este îngrijorat de decizia de a 

exclude publicul pe întreaga durată a 

procesului și solicită o anchetă detaliată și 

obiectivă privind acuzațiile ziariștilor 

referitoare la transportul de arme către 

Siria; condamnă declarațiile recente ale 

președintelui Turciei împotriva Curții 

Constituționale; solicită eliberarea imediată 
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funcționarilor guvernamentali de rang înalt 

împotriva jurnaliștilor și a opozanților, 

precum și tendințele tot mai autoritare de 

guvernare a liderilor turci; îndeamnă 

Turcia să ia măsuri împotriva tuturor 

formelor de intimidare a jurnaliștilor și în 

special să ancheteze toate atacurile fizice și 

amenințările la adresa jurnaliștilor și să 

prevină în mod activ atacurile asupra 

agențiilor de presă, dar și să detensioneze 

actualul climatic politic încordat, care 

creează un mediu ce restricționează 

libertatea de exprimare în presă și pe 

internet; 

a tuturor ziariștilor aflați în închisoare și 

încurajează diplomații europeni să 

monitorizeze în continuare îndeaproape 

toate cazurile penale împotriva ziariștilor; 

deplânge atacurile personale ale 

funcționarilor guvernamentali de rang înalt 

împotriva jurnaliștilor și a opozanților, 

precum și tendințele tot mai autoritare de 

guvernare a liderilor turci; îndeamnă 

Turcia să ia măsuri împotriva tuturor 

formelor de intimidare a jurnaliștilor și în 

special să ancheteze toate atacurile fizice și 

amenințările la adresa jurnaliștilor și să 

prevină în mod activ atacurile asupra 

agențiilor de presă, dar și să detensioneze 

actualul climatic politic încordat, care 

creează un mediu ce restricționează 

libertatea de exprimare în presă și pe 

internet; 

Or. en 

 

 


