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Petiţia 0924/2005 prezentată de Luis Herrero-Tejedor, de naţionalitate spaniolă, în 
numele a opt ziarişti spanioli, purtând 700 000 de semnături, privind refuzul 
autorităţilor regionale catalane de a reînnoi licenţele de emisie ale postului de radio 
COPE, din Catalonia

Petiţia 0924/2005 prezentată de Miguel Bernad Remon, în numele Mano Limpias -
Colectivo de Fonctionarios Publicos, privind nerespectarea dreptului la libertatea de 
exprimare şi opinie de către autorităţile spaniole, rezultând din decizia de închidere a 
postului de radio COPE din Catalonia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţia 0924/2005

Petiţionarul, Luis Herrero-Tejedor, deputat al Parlamentului European, în numele a opt ziarişti 
spanioli, protestează împotriva refuzului autorităţilor regionale catalane de a reînnoi licenţele 
postului de radio COPE, din Catalonia (Tarragona, Manresa şi Barcelona). Conform 
guvernului local, decizia este justificată de faptul că postul de radio COPE emite programe 
anti-catalane care incită la ură, violenţă şi separaţie. Petiţionarul susţine că aceste acuzaţii sunt 
false şi sunt rezultatul unei campanii de denigrare susţinută de Partidul Socialist. El solicită 
Parlamentului European ia măsuri pentru a preveni o încălcare gravă a libertăţii de exprimare 
astfel cum este consacrată în tratatele Uniunii Europene şi în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Pentru petiţie au fost strânse peste 100 000 de semnături.

Petiţia 1004/2005

Petiţionarul, în numele Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, susţine că 
intenţia autorităţilor publice spaniole de a închide postul de radio COPE din Catalonia 
constituie o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare şi opinie şi solicită luarea de 
măsuri imediate de către Parlamentul European. Petiţionarul susţine că mai multe documente 
fundamentale, inclusiv Constituţia spaniolă, Tratatul Constituţional al UE, Convenţia 
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Europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţile fundamentale şi Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului au fost încălcate prin decizia guvernului local catalan de a 
refuza prelungirea licenţei de emisie a COPE din Catalonia.

2. Admisibilitate

Petiţia 0924/2005. Declarată admisibilă pe 15 februarie 2006. Comisia a fost invitată să 
furnizeze informaţii conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.
Petiţia 1004/2005. Declarată admisibilă pe 20 martie 2006. Comisia a fost invitată să 
furnizeze informaţii conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Semnatarii acestei petiţii doresc să atragă atenţia Parlamentului European asupra unei decizii 
de acordare a licenţelor luată de autoritatea catalană competentă. Conform semnatarilor, 
Generalitat din Catalonia a „retras” postului COPE frecvenţele FM. Ei consideră această 
decizie ca fiind un atac împotriva drepturilor fundamentale, cu precădere împotriva articolelor 
6 şi 7 in Tratatul privind Uniunea Europeană, articolului 11 din Carta drepturilor 
fundamentale şi articolului 10 din Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale.

Respectarea drepturilor fundamentale, mai exact dreptul la informaţie şi libertatea de 
exprimare sunt consacrate în articolele 6 şi 7 ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi în 
articolul 11 din Carta Drepturilor Fundamentale. Deşi cea de-al doilea nu este obligatoriu din 
punct de vedere juridic, el constituie o referinţă importantă deoarece UE elaborat un catalog al 
drepturilor fundamentale şi dă indicaţii cu privire la punerea în practică a dreptului comunitar 
european.

Chestiunile privind conţinutul referitor la deciziile de acordare a licenţelor individuale şi 
drepturile de a utiliza frecvenţe radio în cazul penuriei de resurse sunt lăsate la latitudinea 
autorităţilor naţionale. 

În fapt, Directiva 2002/20/CE (directiva autorizare) oferă statelor membre posibilitatea de a 
anexa condiţii specifice la drepturile de utilizare a frecvenţelor radio pentru transmisia de 
conţinut specific sau de servicii audiovizuale specifice. 

În concluzie, chestiunile privind decizii specifice luate de autoritatea naţională de 
reglementare competentă trebuie rezolvate în cadrul sistemului constituţional al respectivului 
stat membru, în caz contrar putând fi solicitate despăgubiri la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului.


