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Τροπολογία 1
Hilde Vautmans, Ramona Strugariu
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του 
Selahattin Demirtaş και άλλων κρατουμένων συνείδησης

Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την κατάσταση της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία· καλεί 
τις τουρκικές αρχές να απαντήσουν 
αμέσως και να ενεργήσουν σχετικά με όλες 
τις προειδοποιήσεις που έχουν εκδοθεί σε 
σχέση με την Τουρκία στην πλατφόρμα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και να 
προωθήσουν την προστασία της 
δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων· καλεί τις τουρκικές αρχές 
να διασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και να θέσουν τέρμα στις 
πολιτικά υποκινούμενες μηνύσεις κατά 
δημοσιογράφων και επαγγελματιών των 
μέσων ενημέρωσης· εκφράζει τη σοβαρή 
του ανησυχία για την παρακολούθηση 
στην οποία υποβάλλονται οι πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης και καταδικάζει το 
κλείσιμο προσωπικών λογαριασμών σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις 
τουρκικές αρχές· θεωρεί ότι τα 
περιστατικά αυτά συνιστούν περαιτέρω 
περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης 
και μέσο καταστολής της κοινωνίας των 
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πολιτικά υποκινούμενες μηνύσεις κατά 
δημοσιογράφων και επαγγελματιών των 
μέσων ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα 
στην πρόσφατη υπόθεση του 
δημοσιογράφου Melis Alphan, ο οποίος 
κατηγορήθηκε για διάδοση 
τρομοκρατικής προπαγάνδας και 
αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 7 
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πολιτών· κλείσιμο προσωπικών λογαριασμών σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις 
τουρκικές αρχές· θεωρεί ότι τα 
περιστατικά αυτά συνιστούν περαιτέρω 
περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης 
και μέσο καταστολής της κοινωνίας των 
πολιτών·
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