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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 264/2006, ingediend door Javier Juarez Camacho (Spaanse nationaliteit), 
namens het Comité de Empresa - Tele Madrid, over inbreuk op artikel 11 (vrijheid van 
meningsuiting) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie door de directeur 
van Radio Television Madrid S.A.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener treedt op namens het Comité de Empresa - Tele Madrid en stelt dat de vrijheid van 
meningsuiting, die in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
is vastgelegd, met voeten wordt getreden door de uitvoerend directeur, Manuel Soriano 
Navarro. Hij zou zich namelijk constant hebben bemoeid met het redactiebeleid van Tele 
Madrid. Indiener voert aan dat de politieke voorkeuren van de uitvoerend directeur hem ertoe 
hebben gebracht zich met de inhoud van de actualiteitenprogramma's te bemoeien, zodat deze 
de lokale regering in Madrid in een gunstig daglicht stellen. Volgens indiener zijn 
werknemers die zich hiertegen verzetten, op een zijspoor gezet of moesten zij gedwongen 
ontslag nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

De ondertekenaars van dit verzoekschrift wensen de aandacht van het Europees Parlement te 
vestigen op vermeende bemoeienis met de inhoud van een actualiteitenprogramma door de 
uitvoerend directeur van Radio Television Madrid. Zij beschouwen dit als een schending van 
artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

De naleving van grondrechten en meer in het bijzonder het recht op informatie en de vrijheid 
van meningsuiting zijn vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten. Hoewel het 
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Handvest niet juridisch bindend is, is het een belangrijk referentiepunt omdat de EU hierin 
een lijst van grondrechten heeft vastgelegd en aanwijzingen geeft voor de tenuitvoerlegging 
van het Gemeenschapsrecht. 

Afgeleid Europees recht en meer in het bijzonder Richtlijn 89/552/EEG, als gewijzigd bij 
Richtlijn 97/36/EG (richtlijn “Televisie zonder grenzen”), voorziet in een geharmoniseerde 
tenuitvoerlegging van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. 

Niettemin vallen vraagstukken betreffende de redactionele onafhankelijkheid van journalisten 
duidelijk onder het subsidiariteitsbeginsel van het EG-Verdrag en moeten daarom worden 
behandeld binnen het grondwettelijk bestel van de betrokken lidstaat1. Anders kan verhaal 
worden gehaald bij het Europese Hof voor de rechten van de mens.

  
1 In dit verband moet worden opgemerkt dat er in het dossier bij het verzoekschrift geen melding wordt gemaakt 

van gerechtelijke procedures voor nationale rechters.


