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5 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabr÷žia spaudos laisv÷s ir pagarbos 
demokratin÷ms vertyb÷ms svarbą vykdant 
ES pl÷tros procesą; pabr÷žia, kad daug 
Turkijos teisin÷s sistemos nuostatų ir tai, 
kaip jas aiškina teisminių institucijų nariai, 
toliau trukdo naudotis žodžio laisve, 
įskaitant žiniasklaidos laisvę; primena, kad 
žodžio laisv÷ ir žiniasklaidos pliuralizmas 
yra vienos iš svarbiausių Europos vertybių 
ir kad nepriklausoma spauda yra labai 
svarbi demokratinei visuomenei, nes ji 
suteikia piliečiams galimybę aktyviai 
dalyvauti kolektyviniame sprendimų, 
grindžiamų informacija, pri÷mimo procese 
ir taip stiprina demokratiją; atsižvelgdamas 
į tai primygtinai ragina Turkijos vyriausybę 
žiniasklaidos laisv÷s klausimo sprendimui 
teikti pirmenybę ir sukurti tinkamą teisinę 
sistemą, kuria užtikrinamas pliuralizmas, 
vadovaujantis tarptautiniais standartais; 
taip pat ragina nebedaryti spaudimo 

5. pabr÷žia spaudos laisv÷s ir pagarbos 
demokratin÷ms vertyb÷ms svarbą; 
pabr÷žia, kad daug Turkijos teisin÷s 
sistemos nuostatų ir tai, kaip jas aiškina 
teisminių institucijų nariai, toliau trukdo 
naudotis žodžio laisve, įskaitant 
žiniasklaidos laisvę; primena, kad žodžio 
laisv÷ ir žiniasklaidos pliuralizmas yra 
vienos iš svarbiausių Europos vertybių ir 
kad nepriklausoma spauda yra labai svarbi 
demokratinei visuomenei, nes ji suteikia 
piliečiams galimybę aktyviai dalyvauti 
kolektyviniame sprendimų, grindžiamų 
informacija, pri÷mimo procese ir taip 
stiprina demokratiją; atsižvelgdamas į tai 
primygtinai ragina Turkijos vyriausybę 
žiniasklaidos laisv÷s klausimo sprendimui 
teikti pirmenybę ir sukurti tinkamą teisinę 
sistemą, kuria užtikrinamas pliuralizmas, 
vadovaujantis tarptautiniais standartais; 
taip pat ragina nebedaryti spaudimo 
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kritiškoms žiniasklaidos priemon÷ms ir 
žurnalistams ir jų daugiau nebauginti; 

kritiškoms žiniasklaidos priemon÷ms ir 
žurnalistams ir jų daugiau nebauginti; 

Or. en 

 
 


