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Pozměňovací návrh  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Svoboda projevu v Turecku: nedávné zatýkání novinářů, vedoucích pracovníků ve 

sdělovacích prostředcích a systematický tlak na sdělovací prostředky 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje význam svobody tisku a 

dodržování demokratických hodnot pro 

proces rozšíření EU; podtrhuje skutečnost, 

že řada ustanovení v tureckém právním 

řádu a to, jak je vykládají soudci, nadále 

omezuje svobodu projevu, včetně svobody 

sdělovacích prostředků; připomíná, že 

svoboda projevu a pluralita sdělovacích 

prostředků patří k hlavním evropským 

hodnotám a že nezávislý tisk je pro 

demokratickou společnost naprosto 

nepostradatelný, jelikož občanům 

umožňuje, aby se aktivně a informovaně 

účastnili rozhodovacích procesů, čímž se 

posiluje demokracie; naléhavě v tomto 

ohledu tureckou vládu vyzývá, aby ke 

svobodě sdělovacích prostředků 

přistupovala jako k jedné z priorit a aby 

zajistila náležitý právní rámec, který zaručí 

pluralitu v souladu s mezinárodními 

normami; vyzývá rovněž k ukončení 

5. zdůrazňuje význam svobody tisku a 

dodržování demokratických hodnot  

podtrhuje skutečnost, že řada ustanovení v 

tureckém právním řádu a to, jak je 

vykládají soudci, nadále omezuje svobodu 

projevu, včetně svobody sdělovacích 

prostředků; připomíná, že svoboda projevu 

a pluralita sdělovacích prostředků patří k 

hlavním evropským hodnotám a že 

nezávislý tisk je pro demokratickou 

společnost naprosto nepostradatelný, 

jelikož občanům umožňuje, aby se aktivně 

a informovaně účastnili rozhodovacích 

procesů, čímž se posiluje demokracie; 

naléhavě v tomto ohledu tureckou vládu 

vyzývá, aby ke svobodě sdělovacích 

prostředků přistupovala jako k jedné 

z priorit a aby zajistila náležitý právní 

rámec, který zaručí pluralitu v souladu 

s mezinárodními normami; vyzývá rovněž 

k ukončení nátlaku vyvíjeného na kritické 
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nátlaku vyvíjeného na kritické sdělovací 

prostředky a novináře a zastrašování těchto 

prostředků a novinářů; 

sdělovací prostředky a novináře a 

zastrašování těchto prostředků a novinářů; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

  


