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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0264/2006 af Javier Juarez Camacho, spansk statsborger, for Comité de 
Empresa - Tele Madrid om direktøren for Radio Television Madrid S.A.'s krænkelse af 
artikel 11 (ytringsfrihed) i EU's charter om grundlæggende rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren påstår på vegne af Comité de Empresa - Tele Madrid, at retten til ytringsfrihed, 
der er stadfæstet i artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, er blevet krænket, 
eftersom den administrerende direktør, Manuel Soriano Navarro, konstant har blandet sig i 
Tele Madrids redaktionspolitik. Andrageren hævder, at den administrerende direktørs 
politiske synspunkter førte til en manipulation af indholdet i de nyhedsprogrammer, der blev 
sendt, så de støttede den lokale regering i Madrid. Ifølge andrageren er de ansatte, som 
modsatte sig denne indblanding, blevet marginaliseret eller tvunget til at sige op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. juli 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

Underskriverne af dette andragende ønsker at henlede Europa-Parlamentets opmærksomhed 
på Radio Television Madrids administrerende direktørs påståede manipulation af indholdet i 
et nyhedsprogram. De mener, at det er et brud på artikel 11 i chartret om grundlæggende 
rettigheder. 

Respekten for de grundlæggende rettigheder og nærmere betegnet retten til ytrings- og 
informationsfrihed er stadfæstet i artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder. Selv om 
chartret ikke er juridisk bindende, er det en vigtig reference, eftersom EU har opstillet et 
katalog af grundlæggende rettigheder og giver nogle retningslinjer for gennemførelsen af 
EU's lovgivning. 
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EU's sekundære ret og nærmere betegnet direktiv 89/552/EØF, som er ændret ved direktiv 
97/36/EF (direktivet om fjernsyn uden grænser), harmoniserer gennemførelsen af den 
grundlæggende ret til ytringsfrihed. 

Spørgsmål, som vedrører journalisters redaktionelle uafhængighed, falder dog helt klart ind 
under traktatens subsidiaritetsprincip og skal derfor behandles inden for den pågældende 
medlemsstats forfatningssystem1. Ellers kan sagen indbringes for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

  
1 I den forbindelse skal det bemærkes, at der i den fil, som er vedlagt andragendet, ikke står noget om, at der er 
anlagt sag ved de nationale domstole.
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