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Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer 

samt systematiska påtryckningar på medierna 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av pressfriheten och respekten 

för demokratiska värderingar för EU:s 

utvidgningsprocess. Parlamentet betonar 

att flera bestämmelser i Turkiets rättsliga 

ram och domarkårens tolkning av dem 

alltjämt hämmar yttrandefriheten, och inte 

minst mediefriheten. Parlamentet erinrar 

om att yttrandefrihet och mediepluralism är 

själva kärnan i de europeiska 

värderingarna, och att en oberoende press 

är en absolut förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle, eftersom den låter 

medborgarna delta aktivt i det kollektiva 

beslutsfattandet på välunderrättad grund 

och således stärker demokratin. 

Parlamentet uppmanar därför eftertryckligt 

den turkiska regeringen att ta itu med 

mediefrihet som en prioritetsfråga och 

tillhandahålla en lämplig rättslig ram som 

garanterar mångfald i linje med 

internationella standarder. Parlamentet 

5. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av pressfriheten och respekten 

för demokratiska värderingar. Parlamentet 

betonar att flera bestämmelser i Turkiets 

rättsliga ram och domarkårens tolkning av 

dem alltjämt hämmar yttrandefriheten, och 

inte minst mediefriheten. Parlamentet 

erinrar om att yttrandefrihet och 

mediepluralism är själva kärnan i de 

europeiska värderingarna, och att en 

oberoende press är en absolut förutsättning 

för ett demokratiskt samhälle, eftersom den 

låter medborgarna delta aktivt i det 

kollektiva beslutsfattandet på 

välunderrättad grund och således stärker 

demokratin. Parlamentet uppmanar därför 

eftertryckligt den turkiska regeringen att ta 

itu med mediefrihet som en prioritetsfråga 

och tillhandahålla en lämplig rättslig ram 

som garanterar mångfald i linje med 

internationella standarder. Parlamentet 

kräver också att påtryckningarna och hoten 
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kräver också att påtryckningarna och hoten 

mot kritiska mediekanaler och journalister 

upphör. 

mot kritiska mediekanaler och journalister 

upphör. 

Or. en 

 

 


