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Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. obžaluje resno nazadovanje v zadnjih 

dveh letih na področju svobode govora, 

izražanja in mnenja, tako na spletu kot 

zunaj njega, v Turčiji, ki se v indeksu 

svobode tiska na svetu, ki ga objavlja 

organizacija Novinarji brez meja, uvršča na 

149. mesto med 180 državami; opozarja, 

da je Turčija – po podatkih samih turških 

oblasti – država z rekordno visokim 

številom novinarjev za zapahi; znova 

poudarja, da so svoboda mnenja, izražanja 

in govora skupaj z neodvisnimi mediji 

bistvene evropske vrednote; pozdravlja 

izpustitev iz zapora Cana Dündarja in 

Erdema Güla, potem ko je ustavno sodišče 

razsodilo, da so bile kršene njune 

človekove pravice; obsoja nedavne izjave 

turškega predsednika proti ustavnemu 

sodišču, opominja, da ju še vedno čaka 

sojenje in da tožilci zahtevajo večkratne 

dosmrtne zaporne kazni, ter poziva k 

celoviti in objektivni preiskavi obtožb 

glede prevoza orožja v Sirijo; poziva k 

takojšnji izpustitvi vseh zaprtih novinarjev; 

obžaluje osebne napade vodilnih vladnih 

uradnikov na novinarje in nasprotnike ter 

vse bolj avtoritarno vedenje turških 

voditeljev; poziva Turčijo, naj takoj ukrepa 

10. obžaluje resno nazadovanje v zadnjih 

dveh letih na področju svobode govora, 

izražanja in mnenja, tako na spletu kot 

zunaj njega, v Turčiji, ki se v indeksu 

svobode tiska na svetu, ki ga objavlja 

organizacija Novinarji brez meja, uvršča na 

149. mesto med 180 državami; opozarja, 

da je Turčija – po podatkih samih turških 

oblasti – država z rekordno visokim 

številom novinarjev za zapahi; znova 

poudarja, da so svoboda mnenja, izražanja 

in govora skupaj z neodvisnimi mediji 

bistvene evropske vrednote; pozdravlja 

sodbo ustavnega sodišča, da so bile kršene 

človekove pravice Cana Dündarja in 

Erdema Güla; opominja, da ju še vedno 

čaka sojenje in da tožilci zahtevajo 

večkratne dosmrtne zaporne kazni, je 

zaskrbljen nad odločitvijo, da se javnost 

izključi iz celotnega trajanja sojenja, ter 

poziva k temeljiti in objektivni preiskavi 

obtožb novinarjev glede prevoza orožja v 

Sirijo; obsoja nedavne izjave turškega 

predsednika proti ustavnemu sodišču; 

poziva k takojšnji izpustitvi vseh zaprtih 

novinarjev in spodbuja evropske 

diplomate, naj še naprej tesno spremljajo 

vse kazenske zadeve proti novinarjem; 
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proti vsem oblikam zastraševanja 

novinarjev, predvsem naj razišče vse 

telesne napade nanje in grožnje proti njim, 

hkrati pa naj dejavno preprečuje napade na 

medijske hiše, pa tudi umiri napeto 

politično ozračje, s katerim se ustvarja 

okolje, ki omejuje svobodo govora v 

medijih in na internetu; 

obžaluje osebne napade vodilnih vladnih 

uradnikov na novinarje in nasprotnike ter 

vse bolj avtoritarno vedenje turških 

voditeljev; poziva Turčijo, naj takoj ukrepa 

proti vsem oblikam zastraševanja 

novinarjev, predvsem naj razišče vse 

telesne napade nanje in grožnje proti njim, 

hkrati pa naj dejavno preprečuje napade na 

medijske hiše, pa tudi umiri napeto 

politično ozračje, s katerim se ustvarja 

okolje, ki omejuje svobodo govora v 

medijih in na internetu; 

Or. en 

 

 


