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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Javier Juarez Camacho spanyol állampolgár által a Comité de Empresa – Tele Madrid 
nevében benyújtott 264/2006 számú petíció az Európai Alapjogi Charta 11. cikkének 
(szólásszabadság) a Radio Television Madrid S.A igazgatója általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Comité de Empresa - Tele Madrid nevében azt állítja, hogy az Európai 
Unió alapjogi chartája 11. cikke által biztosított szólásszabadságot megsértették, mivel az 
ügyvezető igazgató, Manuel Soriano Navarro, folytonosan beleavatkozott a Tele Madrid 
szerkesztéspolitikájába. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az ügyvezető igazgató politikai 
nézetei olyan módon befolyásolták a hírprogramok tartalmát, hogy a madridi helyi 
önkormányzatot részesítették előnyben. A petíció benyújtója szerint azokat az 
alkalmazottakat, akik tiltakoztak e beavatkozás ellen, háttérbe szorították, vagy lemondásra 
kényszerítették.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz:

A petíció aláírói a Radio Television Madrid ügyvezető igazgatója általi, a hírműsorok 
tartalmát érintő állítólagos manipulációra kívánják felhívni az Európai Parlament figyelmét. 
Úgy ítélik meg, hogy az az Alapjogi Charta 11. cikke elleni támadásnak minősül.

Az alapjogok, konkrétan az információs és a szólásszabadság tiszteletben tartását az Alapjogi 
Charta 11. cikke biztosítja. Bár a Charta jogi kötőerővel nem rendelkezik, mégis fontos 
hivatkozási alap, mivel az EU abban alapjogi katalógust határozott meg, illetve az uniós jog 
végrehajtásához ad iránymutatást.
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Az európai másodlagos jog, konkrétan a 97/36/EK irányelv által módosított 89/552/EGK 
irányelv („Televíziózás határok nélkül” irányelv) a véleménynyilvánítás szabadsága 
alapjogának összehangolt végrehajtását biztosítja.

Az újságírók szerkesztői függetlenségével kapcsolatos kérdésekre azonban egyértelműen a 
Szerződésben lefektetett szubszidiaritási alapelv vonatkozik, ezért a tagállamok alkotmányos 
rendszerén belül kell kezelni1azokat, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróságtól várható 
azokban jogorvoslat.

  
1 Ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy a petícióhoz mellékelt iratanyagban nincs utalás a nemzeti 

bíróságok előtti eljárásokra.


