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Amendement  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten en leidinggevende 

mediamedewerkers en stelselmatige druk op de media 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept het belang van persvrijheid 

en eerbiediging van de democratische 

waarden voor het EU-uitbreidingsproces; 

benadrukt dat een aantal bepalingen uit het 

Turkse rechtskader en de interpretatie 

ervan door leden van de rechterlijke macht 

een hinderpaal blijven vormen voor de 

vrijheid van meningsuiting, inclusief de 

mediavrijheid; herinnert eraan dat vrijheid 

van meningsuiting en pluriformiteit van de 

media essentiële Europese waarden zijn, en 

dat een onafhankelijke pers cruciaal is voor 

een democratische samenleving, aangezien 

zij burgers in staat stelt geïnformeerd deel 

te nemen aan de collectieve besluitvorming 

en daardoor de democratie versterkt; dringt 

er op aan dat de Turkse regering in dit 

verband prioriteit verleent aan het 

vraagstuk van de mediavrijheid en voorziet 

in een adequaat juridisch kader dat 

pluriformiteit garandeert, overeenkomstig 

5. onderstreept het belang van persvrijheid 

en eerbiediging van de democratische 

waarden; benadrukt dat een aantal 

bepalingen uit het Turkse rechtskader en de 

interpretatie ervan door leden van de 

rechterlijke macht een hinderpaal blijven 

vormen voor de vrijheid van 

meningsuiting, inclusief de mediavrijheid; 

herinnert eraan dat vrijheid van 

meningsuiting en pluriformiteit van de 

media essentiële Europese waarden zijn, en 

dat een onafhankelijke pers cruciaal is voor 

een democratische samenleving, aangezien 

zij burgers in staat stelt geïnformeerd deel 

te nemen aan de collectieve besluitvorming 

en daardoor de democratie versterkt; dringt 

er op aan dat de Turkse regering in dit 

verband prioriteit verleent aan het 

vraagstuk van de mediavrijheid en voorziet 

in een adequaat juridisch kader dat 

pluriformiteit garandeert, overeenkomstig 
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de internationale normen; dringt er 

bovendien op aan een einde te maken aan 

de uitoefening van druk en intimidatie ten 

aanzien van kritische media en 

journalisten; 

de internationale normen; dringt er 

bovendien op aan een einde te maken aan 

de uitoefening van druk en intimidatie ten 

aanzien van kritische media en 

journalisten; 

Or. en 

 

 


