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Frågor för skriftligt besvarande E-005219/2016 

till kommissionen 
Artikel 130 i arbetsordningen 

Marietje Schaake (ALDE), Isabella Adinolfi (EFDD), Martina Anderson (GUE/NGL), Nikos 

Androulakis (S&D), Petras Auštrevičius (ALDE), Brando Benifei (S&D), Fabio Massimo 

Castaldo (EFDD), Karima Delli (Verts/ALE), Gérard Deprez (ALDE), Georgios Epitideios (NI), 

Cornelia Ernst (GUE/NGL), Fredrick Federley (ALDE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Gerben-

Jan Gerbrandy (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Takis 

Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Hans-Olaf Henkel (ECR), Eva Kaili (S&D), Stelios Kouloglou 

(GUE/NGL), Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Peter 

Lundgren (EFDD), Valentinas Mazuronis (ALDE), Louis Michel (ALDE), Matthijs van Miltenburg 

(ALDE), Marlene Mizzi (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Jozo Radoš (ALDE), Frédérique Ries 

(ALDE), Claude Rolin (PPE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Barbara 

Spinelli (GUE/NGL), Eleftherios Synadinos (NI), Pavel Telička (ALDE), Josep-Maria Terricabras 

(Verts/ALE) och Josef Weidenholzer (S&D) 

Angående: Tre ledande människorättsaktivister fängslade i Turkiet 

Den 20 juni 2016 fängslades tre ledande människorättsaktivister i Turkiet. Erol Önderoğlu (Reportrar 
utan gränser) greps efter att ha deltagit i domstolsförhandlingar i Istanbul. Şebnem Korur Fincancı 
(Turkey Human Rights Foundation) och Ahmet Nesin (journalist och skribent) greps samma dag. De 
anklagas för att ha spritt terroristpropaganda, tydligen för att de har fungerat som tillfälliga 
chefredaktörer för Özgür Gündem, en dagstidning som fokuserar på konflikten mellan regeringen och 
PKK. 

De turkiska myndigheterna har inlett förundersökningar om 37 av de 44 personer som protesterade 
mot ett tillslag mot Özgür Gündems anställda genom att ansluta sig till en kampanj som innebar att 
fungera som gästredaktör för tidningen under en dag. 

1. Har kommissionen tagit upp frågan om att antiterrorlagarna används för att gripa journalister och 
akademiker, som inte anklagas för att ha använt våld, med Turkiets regering? Om inte, varför 
inte? 

2. Hur har brott mot de mänskliga rättigheterna och felaktig användning av antiterrorlagarna 
påverkat förbindelserna mellan EU och Turkiet sedan ”uttalandet” om migrationssamarbete 
gjordes? 

3. Finns det några konkreta kriterier för Turkiet i frågor som rättsstatsprincipen, maktdelning, 
godtyckliga gripanden och yttrandefrihet vad gäller ”uttalandet” om migration? Kommer den 
senaste tidens händelser att påverka planerna på att öppna kapitel 33? 


