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Изменение  1 

Петер Лундгрен, Кристина Винберг 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, 

медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. подчертава колко са важни за процеса 

на разширяване на ЕС свободата на 

печата и зачитането на демократичните 

ценности; подчертава, че редица 

разпоредби от турското законодателство 

и тяхното тълкувание от членове на 

съдебната система продължават да 

ограничават свободата на изразяване на 

мнение, включително свободата на 

медиите; припомня, че свободата на 

изразяване на мнение и плурализмът на 

медиите са в основата на европейските 

ценности, и че независимият печат е 

ключов фактор за демократичното 

общество, тъй като дава възможност на 

гражданите да участват активно в 

процесите на колективно вземане на 

решения въз основа на осведоменост, и 

следователно укрепва демокрацията; 

във връзка с това настоятелно призовава 

правителството на Турция приоритетно 

да вземе мерки по отношение на 

5. подчертава колко са важни свободата 

на печата и зачитането на 

демократичните ценности; подчертава, 

че редица разпоредби от турското 

законодателство и тяхното тълкувание 

от членове на съдебната система 

продължават да ограничават свободата 

на изразяване на мнение, включително 

свободата на медиите; припомня, че 

свободата на изразяване на мнение и 

плурализмът на медиите са в основата 

на европейските ценности, и че 

независимият печат е ключов фактор за 

демократичното общество, тъй като 

дава възможност на гражданите да 

участват активно в процесите на 

колективно вземане на решения въз 

основа на осведоменост, и следователно 

укрепва демокрацията; във връзка с това 

настоятелно призовава правителството 

на Турция приоритетно да вземе мерки 

по отношение на свободата на медиите 
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свободата на медиите и да осигури 

подходяща правна уредба, която да 

гарантира плурализъм в съответствие с 

международните стандарти; освен това 

призовава за прекратяване на натиска 

върху и заплахите към критични 

издания и журналисти; 

и да осигури подходяща правна уредба, 

която да гарантира плурализъм в 

съответствие с международните 

стандарти; освен това призовава за 

прекратяване на натиска върху и 

заплахите към критични издания и 

журналисти; 

Or. en 

 

 


