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Alteração  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

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

Liberdade de expressão na Turquia: recentes detenções de jornalistas e de responsáveis de 

meios de comunicação social e pressão sistemática sobre os media 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Realça a importância da liberdade de 

imprensa e do respeito pelos valores 

democráticos para o processo de 

alargamento da UE; salienta que um 

conjunto de disposições do quadro jurídico 

turco e as respetivas interpretações pelos 

magistrados continuam a obstruir a 

liberdade de expressão, incluindo a 

liberdade dos meios de comunicação 

social; recorda que a liberdade de 

expressão e o pluralismo dos meios de 

comunicação social se encontram no 

âmago dos valores europeus e que uma 

imprensa independente é essencial para 

uma sociedade democrática, na medida em 

que permite aos cidadãos participar 

ativamente e com conhecimento de causa 

no processo coletivo de tomada de 

decisões, o que contribui para reforçar a 

democracia; insta o Governo da Turquia, 

neste contexto, a dar prioridade à questão 

da liberdade de imprensa e a facultar um 
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quadro jurídico adequado que assegure o 

pluralismo, em conformidade com as 

normas internacionais; solicita ainda o fim 

das pressões e intimidações contra os 

meios de comunicação e os jornalistas que 

se manifestam criticamente; 

normas internacionais; solicita ainda o fim 

das pressões e intimidações contra os 

meios de comunicação e os jornalistas que 

se manifestam criticamente; 

Or. en 

 

 


