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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0264/2006, του Javier Juarez Camacho, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής επιχείρησης (Comité de Empresa) της Tele Madrid, σχετικά με την 
παραβίαση του άρθρου 11 (ελευθερία έκφρασης) του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων από τον διευθυντή της εταιρείας Radio Television Madrid S.A

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της επιτροπής επιχείρησης της Tele Madrid, καταγγέλλει 
παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση που προστατεύεται από το άρθρο 11 
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς ο εκτελεστικός διευθυντής,
Manuel Soriano Navarro, παρεμβαίνει συστηματικά στη δημοσιογραφική πολιτική του Tele 
Madrid. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι πολιτικές απόψεις του εκτελεστικού διευθυντή 
οδήγησαν σε στρέβλωση του περιεχομένου των ειδησεογραφικών προγραμμάτων υπέρ της 
τοπικής κυβέρνησης της Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εργαζόμενοι που 
αντιτάχθηκαν στην παρέμβαση αυτή τέθηκαν στο περιθώριο ή εξαναγκάστηκαν σε 
παραίτηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Οι υπογράφοντες της εν λόγω αναφοράς επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εικαζόμενη στρέβλωση του περιεχομένου του 
ειδησεογραφικού προγράμματος από τον εκτελεστικό διευθυντή της Radio Television 
Madrid. Θεωρούν ότι πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 11 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα του δικαιώματος στην 
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πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αν και ο Χάρτης δεν είναι νομικά δεσμευτικός, αποτελεί 
σημαντική αναφορά, καθώς η ΕΕ έχει ορίσει έναν κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
παρέχει ενδείξεις για την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

Το ευρωπαϊκό παράγωγο δίκαιο και πιο συγκεκριμένα η οδηγία 89/552/ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EΚ (οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα»), παρέχει μια 
εναρμονισμένη εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης.

Παρόλα αυτά, ερωτήματα που σχετίζονται με τη συντακτική ανεξαρτησία των 
δημοσιογράφων εμπίπτουν σαφώς στην αρχή της επικουρικότητας της Συνθήκης και πρέπει, 
επομένως, να εξετάζονται στο πλαίσιο του συνταγματικού συστήματος του αντίστοιχου 
κράτους μέλους1 ή διαφορετικά μπορεί να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  
1 Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι στο αρχείο που επισυνάφθηκε στην αναφορά δεν γίνεται καμία 

αναφορά για τυχόν δικαστική διαδικασία ενώπιον εθνικών δικαστηρίων.
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