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Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet beklagar den 

allvarliga tillbakagången under de senaste 

två åren när det gäller yttrandefriheten och 

åsiktsfriheten, både på nätet och i 

traditionella medier i Turkiet, som hamnar 

på 149:e plats av 180 rankade länder i det 

senaste pressfrihetsindexet från Reportrar 

utan gränser. Parlamentet påminner om att 

Turkiet enligt de turkiska myndigheternas 

egna siffror är det land som har det högsta 

antalet fängslade journalister. Parlamentet 

upprepar att åsiktsfrihet och yttrandefrihet, 

däribland oberoende medier, är 

grundläggande europeiska värden. 

Parlamentet gläder sig över frigivningen 

av Can Dündar och Erdem Gül, efter det 

att författningsdomstolen fastställt att 

deras rättigheter hade kränkts. Parlamentet 

fördömer den turkiska presidentens senaste 

uttalanden riktade mot 

författningsdomstolen, påminner om att de 

båda personerna fortfarande inväntar 

rättegång och att åklagarna kräver flera 

livstidsdomar, och kräver en ingående och 

objektiv utredning av anklagelserna mot 

dem avseende vapentransporter till 

Syrien. Parlamentet kräver att alla 

fängslade journalister omedelbart friges. 

10. Europaparlamentet beklagar den 

allvarliga tillbakagången under de senaste 

två åren när det gäller yttrandefriheten och 

åsiktsfriheten, både på nätet och i 

traditionella medier i Turkiet, som hamnar 

på 149:e plats av 180 rankade länder i det 

senaste pressfrihetsindexet från Reportrar 

utan gränser. Parlamentet påminner om att 

Turkiet enligt de turkiska myndigheternas 

egna siffror är det land som har det högsta 

antalet fängslade journalister. Parlamentet 

upprepar att åsiktsfrihet och yttrandefrihet, 

däribland oberoende medier, är 

grundläggande europeiska värden. 

Parlamentet gläder sig över 

författningsdomstolens avgörande som 

fastslår att Can Dündars och Erdem Güls 

rättigheter hade kränkts. Parlamentet 

påminner om att de båda fortfarande 

inväntar rättegång och att åklagarna 

kräver flera livstidsdomar, uttrycker sin 

oro över beslutet att utestänga 

allmänheten under hela rättegången samt 

kräver en ingående och objektiv utredning 

av anklagelserna mot journalisterna 

avseende vapentransporter till Syrien. 
Parlamentet fördömer den turkiska 

presidentens senaste uttalanden riktade mot 
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Parlamentet beklagar de personliga 

angreppen mot journalister och opponenter 

från ledande regeringstjänstemäns sida 

liksom det turkiska ledarskapets alltmer 

auktoritära tendenser. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att motverka alla former 

av trakasserier mot journalister, i synnerhet 

genom att utreda alla fysiska angrepp och 

hot mot journalister och aktivt förebygga 

angrepp mot medieföretag, men även 

genom att minska de politiska 

spänningarna, som skapar förhållanden där 

yttrandefriheten i medierna och på internet 

inskränks. 

författningsdomstolen. Parlamentet kräver 

att alla fängslade journalister omedelbart 

friges och uppmuntrar europeiska 

diplomater att fortsätta att noggrant 

övervaka alla brottmål mot journalister. 

Parlamentet beklagar de personliga 

angreppen mot journalister och opponenter 

från ledande regeringstjänstemäns sida 

liksom det turkiska ledarskapets alltmer 

auktoritära tendenser. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att motverka alla former 

av trakasserier mot journalister, i synnerhet 

genom att utreda alla fysiska angrepp och 

hot mot journalister och aktivt förebygga 

angrepp mot medieföretag, men även 

genom att minska de politiska 

spänningarna, som skapar förhållanden där 

yttrandefriheten i medierna och på internet 

inskränks. 

Or. en 

 

 


