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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0264/2006, którą złożył Javier Juarez Camacho (Hiszpania), w imieniu Comité 
de Empresa – Tele Madrid, w sprawie naruszenia przepisów art. 11 (wolność 
wypowiedzi) Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez dyrektora Radio 
Televisión Madrid S.A.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, w imieniu Comité de Empresa – Tele Madrid, twierdzi, że prawo do 
wolności wypowiedzi, chronione na mocy art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, zostało złamane, ponieważ dyrektor generalny Manuel Soriano Navarro 
nieustannie ingerował w politykę redakcyjną Tele Madrid. Składający petycję utrzymuje, że 
poglądy polityczne dyrektora generalnego doprowadziły do manipulowania treścią 
programów informacyjnych emitowanych przez stację na korzyść władz w Madrycie. 
Zdaniem składającego petycję pracownicy, którzy sprzeciwiali się polityce dyrektora, byli 
odsuwani na dalszy plan lub zmuszani do odejścia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 31 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Sygnatariusze rozpatrywanej petycji pragną zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na 
rzekome manipulowanie treścią programu informacyjnego przez dyrektora generalnego Radio 
Televisión Madrid. Takie postępowanie stanowi w ich opinii naruszenie art. 11 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. 

Poszanowanie praw podstawowych, a dokładniej prawa do informacji i wolności słowa 
zagwarantowane jest w art. 11 Karty Praw Podstawowych. Mimo iż Karta nie jest prawnie 
wiążąca stanowi ona ważny punkt odniesienia, ponieważ UE zawarła w niej zbiór praw 
podstawowych oraz określiła sposób w jaki należy wdrażać uregulowania wspólnotowe.  
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Prawo wtórne WE, a ściślej dyrektywa 89/552/EWG zmieniona dyrektywą 97/36/WE 
(dyrektywa „Telewizja bez granic”) zapewnia harmonijne wykonywanie podstawowego 
prawa wolności słowa. 

Kwestie związane z niezależnością redakcyjną dziennikarzy są bez wątpienia objęte zasadą 
pomocniczości Traktatu i tym samym powinny być rozpatrywane w ramach systemu
konstytucyjnego danego państwa członkowskiego1 lub w razie potrzeby zostać skierowane 
zgodnie z prawem odwołania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

  
1 W tym względzie warto zauważyć, iż w dokumentach dołączonych do petycji nie wspomniano o jakichkolwiek 

trybach postępowania przed sądami krajowymi.
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