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Proposta de resolução

Alteração 1
Michael Gahler 

Citação 3

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem nas Nações
Unidas, nomeadamente o artigo 19.º,

– Tendo em conta a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem nas Nações
Unidas, nomeadamente os artigos 19.º e
20.º, 

Or. en

Alteração 2
Michael Gahler, Donald Ramotar (Guiana)

Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que acontecimentos
recentes demonstraram que se tem 
registado um retrocesso generalizado no 

C. Considerando que acontecimentos 
recentes demonstraram que se tem 
registado um retrocesso generalizado no 
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que se refere à liberdade de expressão na
imprensa, tanto nos países desenvolvidos 
como nos países em desenvolvimento,
como demonstrado em relatórios 
independentes,

que se refere à liberdade de expressão nos 
meios de comunicação social, tanto nos 
países desenvolvidos como nos países em 
desenvolvimento, como demonstrado em 
relatórios independentes,

Or. en

Alteração 3
Michael Gahler

Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que alguns países da UE 
viram a sua posição global no domínio da
liberdade e independência de imprensa
retroceder, nalguns casos de forma
considerável,

G. Considerando que alguns países da UE 
viram a sua posição global no domínio da
liberdade e independência dos meios de 
comunicação social retroceder, nalguns 
casos de forma considerável,

Or. en

Alteração 4
Michael Gahler, Donald Ramotar (Guiana)

Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que em determinados 
países ACP a liberdade e a independência 
de imprensa estão severamente limitadas 
ou são mesmo inexistentes; que também
são tecidos elogios a certos países ACP, 
como o Haiti, a Guiana e a
Papuásia-Nova Guiné pelos progressos 
efectuados no incremento da liberdade de
imprensa,

H. Considerando que em determinados 
países ACP a liberdade e a independência 
dos meios de comunicação social estão 
severamente limitadas ou são mesmo 
inexistentes; que também são tecidos 
elogios a certos países ACP, como o Haiti, 
a Guiana e a Papuásia-Nova Guiné, pelos 
progressos efectuados no incremento da 
liberdade dos meios de comunicação 
social,

Or. en

Alteração 5
Zita Gurmai
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Considerando J-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

J-A. Considerando que os jornalistas têm 
a responsabilidade, proporcional à sua 
influência, de não incitarem ao ódio, 
sobretudo ao ódio racial,

Or. fr

Alteração 6
Zita Gurmai

Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que se desenvolveram
novas tecnologias, ligadas à Internet e à 
telefonia móvel, que multiplicam as 
possibilidades de expressão,

Or. fr

Alteração 7
Olle Schmidt

N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Lamenta a fragilidade crescente da 
liberdade e da independência dos meios de
comunicação social no mundo, com 
regimes autoritários a reprimir a oposição,
cometendo graves violações dos direitos 
humanos, dos quais são vítimas
jornalistas, trabalhadores do sector ou 
utilizadores da Internet, e chegando mesmo
a recorrer a assassinatos e a detenções 
ilegais; 

1. Lamenta a fragilidade crescente da 
liberdade e da independência dos meios de
comunicação social no mundo, com 
regimes autoritários a reprimir a oposição,
cometendo graves violações dos direitos 
humanos, dos quais são vítimas
jornalistas, trabalhadores do sector ou 
utilizadores da Internet, e chegando mesmo
a recorrer a assassinatos e a detenções 
ilegais, em violação dos artigos 19.º e 20.º
do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos;

Or. en
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Alteração 8
Donald Ramotar (Guiana)

N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Exorta os governos que tenham
detido jornalistas no exercício das suas
legítimas funções a libertarem-nos 
imediatamente;

Or. en

Alteração 9
Olle Schmidt

N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros da UA e da UE a 
condenarem veementemente todas as 
formas de violação da liberdade de 
expressão e de imprensa nos respectivos 
países membros e países parceiros; exorta 
a Comissão e os Estados-Membros da UE 
a congelarem a ajuda ao desenvolvimento 
em caso de violação destes direitos 
humanos, a fim de salientar a 
importância de tais direitos para o devido 
funcionamento de uma sociedade 
democrática;

Or. en

Alteração 10
Olle Schmidt

N.º 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-C. Exorta a Comissão, a UA e os 
Estados-Membros da UE a exigirem 
unanimemente a libertação do jornalista 
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sueco Dawit Isaak, detido sem qualquer 
julgamento na Eritreia desde 2001;

Or. en

Alteração 11
Francesco Speroni

N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Condena a frequente impunidade dos 
actos criminosos, muitos deles cometidos
por grupos criminosos organizados, que 
hostilizam, ferem e, em algumas
ocasiões, assassinam jornalistas por 
investigar as suas actividades;

2. Condena a frequente impunidade dos 
actos criminosos, muitos deles cometidos
por grupos criminosos organizados ou a 
mando do poder político, que hostilizam, 
ferem e, em algumas ocasiões, assassinam 
jornalistas por investigar as suas
actividades;

Or. it

Alteração 12
Francesco Speroni 

N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração
2-A. Lamenta que alguns jornalistas 
tenham tido que restringir, modificar ou
pôr termo à sua própria actividade, ou 
levar uma vida sob protecção, por terem
discutido temas religiosos;

Or. it

Alteração 13
Francesco Speroni 

N.º 2-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-B. Considera inaceitável que 
responsáveis religiosos pronunciem
condenações de jornalistas (através das
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fatwa), comprometendo a sua actividade, 
limitando a respectiva liberdade de 
expressão e pondo a sua vida em perigo;

Or. it

Alteração 14
Olle Schmidt

N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Lamenta a ausência de um instrumento 
eficaz que garanta o respeito pelos direitos 
fundamentais aquando da aplicação de 
acordos comerciais e de  cooperação a 
nível internacional;

3. Apela à inclusão de disposições eficazes
que garantam o respeito pela liberdade de 
expressão aquando da aplicação de acordos 
comerciais e de cooperação a nível 
internacional;

Or. en

Alteração 15
Olle Schmidt

N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Sublinha que a liberdade e a 
independência dos meios de comunicação 
social constituem elementos fundamentais 
para o correcto funcionamento de uma
sociedade democrática, que vai da
realização de eleições livres e justas à
liberdade de expressão pluralista de 
interesses da oposição e das minorias.

4. Sublinha que a liberdade e a 
independência dos meios de comunicação 
social constituem elementos fundamentais 
para a realização de eleições livres e justas, 
para a liberdade de expressão de interesses 
da oposição e das minorias e para o 
correcto funcionamento de uma sociedade 
democrática na sua globalidade;

Or. en

Alteração 16
Michael Gahler

N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Sublinha que a liberdade e a 4. Sublinha que a liberdade e a 
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independência dos meios de comunicação 
social constituem elementos fundamentais 
para o correcto funcionamento de uma
sociedade democrática, que vai da 
realização de eleições livres e justas à
liberdade de expressão pluralista de 
interesses da oposição e das minorias;

independência dos meios de comunicação 
social constituem elementos fundamentais 
para o correcto funcionamento de uma
sociedade democrática, que vai da 
realização de eleições livres e justas à
liberdade de expressão pluralista também
de interesses da oposição e das minorias;

Or. en

Alteração 17
Filip Kaczmarek

N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Reconhece que os membros dos 
meios de comunicação social são 
moralmente responsáveis por darem 
informação de qualidade ao público e 
deviam servir o interesse público, não 
devendo, no entanto, os governos, as 
empresas e as associações criminosas 
tentar censurar os meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 18
Filip Kaczmarek

N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Reconhece que os novos meios de 
comunicação social com base na Internet 
devem ser protegidos como meios de 
comunicação social livres e 
independentes, para além das formas 
tradicionais que são a rádio, a televisão e 
a imprensa;

Or. en
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Alteração 19
Michael Gahler

N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta preocupação pelo retrocesso 
em matéria de liberdade de imprensa em 
alguns países ACP, mas felicita a 
Papuásia-Nova Guiné, a Guiana, o Gana, a 
Tanzânia, o Jibuti e o Lesoto por serem um 
bom exemplo do que é possível alcançar 
nos países ACP apesar da existência de 
condições difíceis; declara que 10 países 
ACP se encontram nas 50 primeiras 
posições da lista dos Repórteres sem 
Fronteiras para 2009, mas que mais do que 
um Estado-Membro da UE não figuram 
entre os primeiros 50 da classificação;

6. Manifesta preocupação pelo retrocesso 
em matéria de liberdade dos meios de
comunicação social em alguns países 
ACP, mas felicita a Papuásia-Nova Guiné, 
a Guiana, o Gana, a Tanzânia, o Jibuti e o 
Lesoto por serem um bom exemplo do que 
é possível alcançar nos países ACP apesar 
da existência de condições difíceis; declara 
que 10 países ACP se encontram nas 50 
primeiras posições da lista dos Repórteres 
sem Fronteiras para 2009, com a Jamaica 
e o Gana a ocuparem as melhores 
posições, mas que mais do que um 
Estado-Membro da UE não figuram entre 
os primeiros 50 da classificação;

Or. en

Alteração 20
Michael Gahler

N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Manifesta inquietação pelas restrições à 
liberdade de imprensa em países
candidatos à adesão à UE e ao Acordo de 
Cotonu e solicita que a adesão fique
condicionada ao respeito dos direitos 
fundamentais e, explicitamente, da
liberdade de expressão na imprensa e 
noutros meios de comunicação;

7. Manifesta inquietação pelas restrições à 
liberdade dos meios de comunicação 
social em países candidatos à adesão à UE 
e ao Acordo de Cotonu e solicita que a 
adesão fique condicionada ao respeito dos 
direitos fundamentais e, explicitamente, da
liberdade de expressão na imprensa e 
noutros meios de comunicação;

Or. en

Alteração 21
Zita Gurmai

N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Lamenta a maneira como os meios de 
comunicação estão concentrados num
número reduzido de empresas 
multi-nacionais, facto que restringe o 
pluralismo essencial e aumenta o risco de 
que a liberdade de expressão dos 
jornalistas que para elas trabalham seja 
controlada por interesses empresariais;

8. Lamenta a dependência com 
frequência demasiado estreita dos meios 
de comunicação social face aos interesses 
empresariais, o que limita o pluralismo de 
opiniões;

Or. fr

Alteração 22
Michael Gahler

N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Lamenta a maneira como os meios de 
comunicação estão concentrados num
número reduzido de empresas multi-
nacionais, facto que restringe o pluralismo 
essencial e aumenta o risco de que a 
liberdade de expressão dos jornalistas que 
para elas trabalham seja controlada por 
interesses empresariais;

8. Lamenta a maneira como os meios de 
comunicação estão concentrados num
número reduzido de empresas 
multi-nacionais ou meios de comunicação 
social detidos pelo Estado, facto que 
restringe o pluralismo essencial e aumenta 
o risco de que a liberdade de expressão dos 
jornalistas que para elas trabalham seja 
controlada por interesses empresariais;

Or. en

Alteração 23
Michael Gahler

N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Exorta à promoção de códigos éticos e 
estatutos que protejam a independência 
editorial dos jornalistas e que contribuam 
para o desenvolvimento de normas 
profissionais pelas e no seio das
organizações representativas de jornalistas;

9. Exorta à promoção de códigos éticos e 
estatutos que protejam a independência 
editorial dos jornalistas e que contribuam 
para o desenvolvimento de normas 
profissionais, obrigando-os a exercerem a 
sua independência de uma forma 
responsável nos termos do artigo 20.º da 
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Declaração Universal dos Direitos do 
Homem da ONU e no seio das 
organizações representativas de jornalistas;

Or. en

Alteração 24
Olle Schmidt

N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a um maior reforço das
capacidades e das acções de formação 
para jornalistas, em especial nos países 
ACP; 

10. Apela à criação de uma rubrica 
orçamental separada no âmbito do 
orçamento da Comissão Europeia para a 
ajuda ao desenvolvimento com o objectivo 
de reforçar as capacidades e as acções de 
formação de jornalistas, em especial nos 
países ACP; 

Or. en

Alteração 25
Zita Gurmai

N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a um maior reforço das 
capacidades e das acções de formação para
jornalistas, em especial nos países ACP;

10. Apela a um maior reforço das 
capacidades e das acções de formação para
jornalistas, em especial nos países ACP, 
utilizando sobretudo todos os 
instrumentos financeiros e todos os 
programas da União Europeia; 

Or. fr

Alteração 26
Rainer Wieland

N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Encarrega os seus Co-Presidentes 
de analisar as possibilidades de a 
Assembleia Parlamentar Paritária 
ACP-UE apoiar com um prémio anual a 
luta pela liberdade de imprensa nos 
respectivos Estados-Membros e dar conta 
dos resultados na próxima sessão da APP 
ACP-UE;

Or. de

Alteração 27
Michael Gahler

N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Louva o trabalho realizado por 
organizações profissionais, como a 
Federação Internacional de Jornalistas, a 
Federação Europeia de Jornalistas, a 
Federação Africana de Jornalistas, o 
Instituto Internacional de Imprensa ou a 
Associação Mundial dos Jornais, e de 
ONG, como os Repórteres Sem Fronteiras, 
a Freedom House, o Comité de Protecção 
dos Jornalistas ou o Programa 
Internacional para o Desenvolvimento da 
Comunicação da UNESCO, no sentido de 
promover a sensibilização do público 
relativamente às violações da liberdade de
imprensa no mundo, e apela a que o seu 
trabalho seja apoiado e difundido o mais 
amplamente possível;

12. Louva o trabalho realizado por 
organizações profissionais, como a 
Federação Internacional de Jornalistas, a 
Federação Europeia de Jornalistas, a 
Federação Africana de Jornalistas, o 
Instituto Internacional de Imprensa ou a 
Associação Mundial dos Jornais, e de 
ONG, como os Repórteres Sem Fronteiras, 
a Freedom House, o Comité de Protecção 
dos Jornalistas ou o Programa 
Internacional para o Desenvolvimento da 
Comunicação da UNESCO, no sentido de 
promover a sensibilização do público 
relativamente às violações da liberdade dos 
meios de comunicação social no mundo, e 
apela a que o seu trabalho seja apoiado e 
difundido o mais amplamente possível; 

Or. en

Alteração 28
Rainer Wieland

N.º 14

Proposta de resolução Alteração
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14. Solicita à Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE que continue a 
monitorizar a liberdade e a independência 
dos meios de comunicação social nos 
próprios países membros, assim como nas 
suas relações institucionais a nível regional 
e internacional;

14. Solicita aos Estados-Membros da 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE 
que continue a monitorizar a liberdade e a 
independência dos meios de comunicação 
social nos próprios países membros, assim 
como nas suas relações institucionais a 
nível regional e internacional;

Or. de


