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Wspólny projekt rezolucji 
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Wolność słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz 

systematyczne wywieranie nacisków na media 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla znaczenie wolności prasy i 

poszanowania wartości demokratycznych 

w procesie rozszerzania UE; podkreśla, Ŝe 

wiele przepisów zawartych w tureckich 

ramach prawnych oraz ich interpretacja 

przez wymiar sprawiedliwości w dalszym 

ciągu stoi na przeszkodzie wolności słowa, 

w tym równieŜ wolności mediów; 

przypomina, Ŝe wolność słowa i pluralizm 

mediów stanowią podstawę europejskich 

wartości oraz Ŝe niezaleŜna prasa ma 

zasadnicze znaczenie dla demokratycznego 

społeczeństwa, poniewaŜ umoŜliwia 

obywatelom czynny udział w procesach 

zbiorowego podejmowania decyzji w 

oparciu o informacje, co wzmacnia 

demokrację; w związku z tym wzywa rząd 

turecki do pilnego zajęcia się kwestią 

wolności mediów i zapewnienia 

odpowiednich ram prawnych 

gwarantujących pluralizm zgodnie ze 

standardami międzynarodowymi; ponadto 

5. podkreśla znaczenie wolności prasy i 

poszanowania wartości demokratycznych; 

podkreśla, Ŝe wiele przepisów zawartych w 

tureckich ramach prawnych oraz ich 

interpretacja przez wymiar sprawiedliwości 

w dalszym ciągu stoi na przeszkodzie 

wolności słowa, w tym równieŜ wolności 

mediów; przypomina, Ŝe wolność słowa i 

pluralizm mediów stanowią podstawę 

europejskich wartości oraz Ŝe niezaleŜna 

prasa ma zasadnicze znaczenie dla 

demokratycznego społeczeństwa, poniewaŜ 

umoŜliwia obywatelom czynny udział w 

procesach zbiorowego podejmowania 

decyzji w oparciu o informacje, co 

wzmacnia demokrację; w związku z tym 

wzywa rząd turecki do pilnego zajęcia się 

kwestią wolności mediów i zapewnienia 

odpowiednich ram prawnych 

gwarantujących pluralizm zgodnie ze 

standardami międzynarodowymi; ponadto 

wzywa do zaprzestania nacisków na 
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wzywa do zaprzestania nacisków na 

krytyczne środki przekazu i dziennikarzy 

oraz zastraszania ich; 

krytyczne środki przekazu i dziennikarzy 

oraz zastraszania ich; 

Or. en 

 

 


