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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0924/2005, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis Herrero-
Tejedor astoņu Spānijas žurnālistu vārdā un kam pievienoti 700 000 paraksti, par 
Katalonijas reģionālo iestāžu atteikumu atjaunot COPE radiostacijai Katalonijā 
izsniegtās apraides licences

Lūgumraksts Nr. 1004/2005, ko Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Miguel Bernad Remon, par Spānijas varas 
iestāžu pārkāpumiem attiecībā uz tiesībām uz vārda brīvību un uzskatu brīvību pēc 
lēmuma slēgt COPE radiostaciju Katalonijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 0924/2005

Lūgumraksta iesniedzējs, Eiropas Parlamenta deputāts Luis Herrero-Tejedor, astoņu Spānijas
žurnālistu vārdā protestē pret Katalonijas reģionālo iestāžu atteikumu atjaunot apraides 
licences, kas bija izsniegtas COPE radiostacijai Katalonijā (Taragonā, Manresā un Barselonā).
Pašvaldība uzskata, ka šo lēmumu pamato fakts, ka COPE radiostacija raida pret Kataloniju 
vērstas programmas, kas kurina naidu, aicina uz vardarbību un veicina šķelšanos. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šie apvainojumi ir nepatiesi un izteikti saistībā ar 
Sociālistu partijas organizēto nomelnošanas kampaņu. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, 
lai nepieļautu, ka tiek nopietni pārkāptas tiesības uz vārda brīvību, kas ir nostiprinātas ES 
līgumos un Eiropas Pamattiesību hartā. Lūgumrakstu ir parakstījuši vairāk nekā 100 000 
cilvēku.

Lūgumraksts Nr. 1004/2005

Lūgumraksta iesniedzējs Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos vārdā apgalvo, 
ka Spānijas varas iestāžu nodoms slēgt COPE radiostaciju Katalonijā uzskatāms par 
pārkāpumu attiecībā uz tiesībām uz vārda brīvību un uzskatu brīvību, un lūdz Eiropas 
Parlamentu nekavējoties sākt rīkoties. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pēc Katalonijas 
vietējās valdības lēmuma atteikt apraides licences pagarināšanu COPE Katalonijā ir tikuši 
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pārkāpti vairāki pamatdokumenti, tai skaitā Spānijas Konstitūcija, ES Konstitucionālais 
līgums, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un Vispārējā 
cilvēktiesību deklarācija.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0924/2005. Paziņots par pieņemamu 2006. gada 15. februārī. Komisijai 
prasīja sniegt informāciju saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.
Lūgumraksts Nr. 1004/2005. Paziņots par pieņemamu 2006. gada 20. martā. Komisijai prasīja 
sniegt informāciju saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Šī lūgumraksta parakstītāji vēlas pievērst Eiropas Parlamenta uzmanību Katalonijas atbildīgās 
iestādes lēmumam licencēšanas jautājumā. Pēc viņu domām, Katalonijas Generalitat
„atņēma” COPE radiostacijai FM frekvences. Viņi saskata šajā lēmumā uzbrukumu 
pamattiesībām, kuras noteiktas galvenokārt Līguma par Eiropas Savienību 6. un 7. pantā, 
Pamattiesību hartas 11. pantā un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
10. pantā.

Pamattiesības un, precīzāk, tiesības uz informāciju un vārda brīvību, ir nostiprinātas Līguma 
par Eiropas Savienību 6. un 7. pantā un Pamattiesību hartas 11. pantā. Lai gan pēdējais 
dokuments nav juridiski saistošs, tas ir nozīmīgs atsauces materiāls, jo ES tajā ir iekļāvusi 
pamattiesību uzskaitījumu un sniedz norādes par Eiropas Kopienas tiesību aktu īstenošanu.

Ar pārraižu saturu saistīti jautājumi, kas attiecas uz konkrētiem lēmumiem par licenču 
izsniegšanu un tiesībām lietot radio frekvences, ja resursi ir nepietiekami, paliek valsts iestāžu 
ziņā.

Patiesībā Direktīva 2002/20/EK (Atļauju izsniegšanas direktīva) piedāvā dalībvalstīm iespēju
pievienot radio frekvenču lietošanas tiesībām īpašus nosacījumus par konkrēta satura vai 
konkrētu audiovizuālo pakalpojumu pārraidīšanu.

Noslēgumā jāpiebilst, ka jautājumi par konkrētiem lēmumiem, ko pieņēmis valsts 
kompetentais regulators, jārisina saistībā ar attiecīgās dalībvalsts konstitucionālo sistēmu. 
Citos gadījumos tiesisko aizsardzību var meklēt arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
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