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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Javier Juarez Camacho (Spānija) lūgumraksts Nr. 0264/2006 „Comité de Empresa – Tele 
Madrid” vārdā par Eiropas Pamattiesību hartas 11. panta (Vārda un informācijas 
brīvība) pārkāpšanu, ko izdarījis uzņēmuma „Radio Television Madrid S.A” direktors

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs „Comité de Empresa – Tele Madrid” vārdā apgalvo, ka 
izpilddirektors Manuel Soriano Navarro, pastāvīgi iejaucoties uzņēmuma „Tele Madrid” 
redakcionālajā politikā, ir pārkāpis vārda un informācijas brīvības principu, kuru aizsargā 
Eiropas Pamattiesību hartas 11. pants. Lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka 
izpilddirektora politiskie uzskati ir ietekmējuši pārraidīto ziņu programmu saturu, lai tas būtu 
labvēlīgs Madrides vietējai valdībai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka darbinieki, kuriem 
bija iebildumi pret šādu iejaukšanos, tika marģinalizēti vai bija spiesti aiziet no darba.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 31. jūlijā. Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu 
Komisijai tika pieprasīta informācija.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

Šā lūgumraksta parakstītāji vēlas vērst Eiropas Parlamenta uzmanību uz ziņu programmu 
satura iespējamo ietekmēšanu, ko veicis „Radio Television Madrid” izpilddirektors. Viņi 
uzskata, ka šāda rīcība ir pretrunā ar Pamattiesību hartas 11. pantu. 

Pamattiesību hartas 11. pantā ir ietverts pamattiesību ievērošanas princips, t.i., nedrīkst liegt 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību. Pat ja Harta nav juridiski saistošs dokuments, tā ir 
svarīgs atsauces avots, jo ES ir noteikusi, kādas ir pamattiesības, un sniedz norādījumus par 
Savienības tiesību aktu īstenošanu. 

Eiropas sekundārie tiesību akti, precīzāk — Direktīva 89/552/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 97/36/EK (direktīva „Televīzija bez robežām”), nodrošina vārda un informācijas 
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brīvības, kas ir viena no pamattiesībām, saskaņotu īstenošanu. 

Tomēr uz jautājumiem, kas saistīti ar žurnālistu redakcionālo neatkarību, nepārprotami 
attiecas Līguma subsidiaritātes princips, un tādēļ tie jārisina saskaņā ar dalībvalsts1

konstitucionālo sistēmu vai arī risinājums ir jāmeklē Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

  
1 Šajā sakarā ir jāpiezīmē, ka lūgumrakstam pievienotajos dokumentos nav atrodama atsauce uz jebkādiem 

tiesu procesiem, kas norisinās valsts tiesās.


