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PROCESNÍ STRANA

Předsednictvo Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU pověřilo na své 
schůzi dne 5. dubna 2009 Výbor pro politické záležitosti, aby podle čl. 2 odst. 8 
jednacího řádu tohoto parlamentního shromáždění vypracoval zprávu o svobodě 
a nezávislosti sdělovacích prostředků.

Výbor pro politické záležitosti jmenoval na své schůzi dne 28. listopadu 2009 pana 
Joazileho (Haiti) a pana Wielanda spoluzpravodaji.

Výbor pro politické záležitosti projednal návrh zprávy na svých schůzích konaných ve 
dnech 27. ledna a 27. března 2010.

Na schůzi dne ... přijal doprovodný návrh usnesení (...).

Hlasování se zúčastnili: ................

Usnesení bylo předloženo k přijetí dne ... .
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NÁVRH USNESENÍ

o svobodných a nezávislých sdělovacích prostředcích

Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU,

- zasedající ve dnech 29. března až 1. dubna 2010 na španělském Tenerife,

- s ohledem na čl. 17 odst. 1 jednacího řádu, 

- s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, zejména na její článek 
19, 

- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 11, 

- s ohledem na dohodu o partnerství z Cotonou, zejména na její čl. 9 odst. 2,

- s ohledem na Deklaraci o podpoře nezávislého a pluralitního tisku v Africe 
přijatou dne 3. května 1991 ve Windhoeku,

- s ohledem na zásady nezávislé žurnalistiky, jak je zastává celosvětové mínění 
novinářů, Mezinárodní federace novinářů a její africká regionální organizace, 
Federace afrických novinářů,

- s ohledem na článek 1 statutů Světové asociace novin,

- s ohledem na výroční zprávu o svobodě tisku za rok 2009, kterou vydala Federace 
afrických novinářů (FAJ), 

- s ohledem na to, že Evropský parlament udělil Sacharovovu cenu za rok 2005 
organizaci Reportéři bez hranic (RWB),

- s ohledem na výroční zprávy organizace Reportéři bez hranic, zejména na výroční 
zprávu za rok 2009,

- s ohledem na zprávy organizace Freedom House, zejména na zprávy nazvané 
„Svoboda tisku v roce 2009“ a „Svoboda na internetu“,

- s ohledem na usnesení Evropského parlamentu č. 2080 z roku 2006 o médiích 
a rozvoji, které předložil pan Mavrommatis,

- s ohledem na usnesení Evropského parlamentu č. 2253 z roku 2007 o koncentraci 
a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii, které předložila paní 
Mikkoová,



DR\826721CS.doc 5/7 AP100.655/A/Rev2

CS

- s ohledem na závěry fóra AU-EU o sdělovacích prostředcích a rozvoji, které se 
konalo v září 2008 v Ouagadougou,

- s ohledem na zprávu Výboru pro politické záležitosti (AP 100.655),

A. vzhledem k tomu, že koncept svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků 
je zásadní složkou základního práva na svobodu projevu stanoveného ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, které dále potvrdila Listina základních 
práv EU a dohoda o partnerství z Cotonou,

B. vzhledem k tomu, že světová fóra, jako je Mezinárodní federace novinářů, 
Světová asociace novin, Výbor na ochranu novinářů, Reportéři bez hranic nebo 
Freedom House, obecně uznávají, že svoboda a nezávislost sdělovacích 
prostředků má zásadní význam pro řádné fungování demokracie, v níž jsou 
dodržovány základní svobody, a ve společnosti, v níž mají práva jednotlivce svou 
skutečnou hodnotu,

C. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj ukázal, že došlo k všeobecnému zhoršení, 
pokud jde o svobodu projevu v tisku, jak to potvrzují zprávy nezávislých 
organizací, a to jak ve vyspělých, tak i v rozvojových zemích,

D. vzhledem k tomu, že autoritativní režimy nejen omezují svobodu sdělovacích 
prostředků, aby ochromily opozici, a tím ztěžují řádné fungování demokracie, ale 
je ohrožen i volební proces a normální fungování společnosti prostřednictvím 
opatření, která omezují práva opozice nebo menšin na podporu jejich myšlenek 
svobodným a transparentním způsobem,

E. vzhledem k tomu, že dochází rovněž k častému výskytu kriminálních skupin ve 
společnosti, a to i v lépe prosperujících oblastech světa, které ochromují 
investigativní novinářství a používají dokonce i vraždy jednotlivců pracujících ve 
sdělovacích prostředcích, kteří se snaží odhalit jejich činnost,

F. vzhledem k tomu, že nezávislé organizace konstatovaly, že došlo ke zhoršení 
v oblasti svobody a nezávislosti sdělovacích prostředků v zemích EU i AKT, 

G. vzhledem k tomu, že v některých zemích EU celková úroveň svobody 
a nezávislosti tisku klesla, a to v některých případech značně,

H. vzhledem k tomu, že v některých zemích AKT je svoboda a nezávislost tisku 
vážně omezována nebo vůbec neexistuje, a vzhledem k tomu, že zpráva rovněž 
chválí některé země AKT, jako je Haiti, Guyana a Papua Nová Guinea, za pokrok 
dosažený při zlepšování svobody tisku,

I. vzhledem k tomu, že Evropská komise prohlašuje, že poskytování pomoci bude 
podmiňovat ochranou lidských práv v přijímajících zemích nebo ve třetích 
zemích, které podepíší dohody o obchodu a spolupráci; vzhledem k tomu, že se 
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od této podmínky často v zájmu zachování politického nebo obchodního dialogu 
s danými zeměmi upouští, a to přes často neutěšenou situaci v oblasti dodržování 
lidských práv,

1. vyjadřuje politování nad zhoršením svobody a nezávislosti sdělovacích 
prostředků ve světě, kde autoritativní režimy potlačují opozici vážným 
porušováním lidských práv vůči novinářům, zaměstnancům sdělovacích 
prostředků nebo uživatelům internetu, a sáhnou i k vraždě nebo nezákonnému 
uvěznění;

2. odsuzuje často nepotrestané případy trestné činnosti, často v rámci skupin 
organizované trestné činnosti, kdy dochází k pronásledování, zranění nebo někdy 
i k vraždě novinářů za vyšetřování činnosti těchto skupin;

3. vyjadřuje politování nad nedostatkem účinných nástrojů pro prosazování 
dodržování základních práv při uplatňování dohod o mezinárodním obchodu 
a spolupráci;

4. zdůrazňuje, že svoboda a nezávislost sdělovacích prostředků jsou základními 
prvky řádného fungování demokratické společnosti od konání svobodných 
a spravedlivých voleb po pluralitní svobodu projevu pro opozici a zájmy menšin;

5. požaduje jasnější odkaz na svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků 
v mezinárodních dohodách jako předpoklad pro uplatňování vhodné 
podmíněnosti v případech, kdy je tato svoboda omezována;

6. vyslovuje znepokojení nad tím, že některé země AKT klesly v hodnocení 
svobody tisku, avšak chválí, že Papua Nová Guinea, Guyana, Ghana, Tanzánie, 
Džibuti a Lesotho jsou dobrým příkladem toho, čeho lze v zemích AKT 
dosáhnout přes obtížné podmínky; konstatuje, že 10 zemí AKT je v hodnocení za 
rok 2009 mezi 50 nejlepšími, avšak více než jeden členský stát EU se mezi 
nejlepších 50 nedostal;

7. vyjadřuje své znepokojení nad omezeními svobody tisku v zemích, které 
kandidují na přistoupení k EU, i v zemích, jež chtějí přistoupit k dohodě 
z Cotonou, a požaduje, aby přistoupení bylo podmíněno dodržováním lidských 
práv a výslovně dodržováním svobody projevu v tisku i v jiných sdělovacích 
prostředcích;

8. vyslovuje politování nad způsobem, jakým dochází ke koncentraci sdělovacích 
prostředků v rukou několika mnohonárodních společností, což omezuje základní 
pluralismus, a nad zvýšeným ohrožením svobody projevu novinářů zaměstnaných 
v těchto sdělovacích prostředcích, kteří jsou kontrolováni zájmy společnosti;

9. vyzývá k podpoře etických kodexů a stanov, které chrání vydavatelskou 
nezávislost  novinářů, jež podporují profesní normy prostřednictvním organizací 
zástupců novinářů a v rámci těchto organizací;
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10. požaduje zlepšení budování kapacit a odborné přípravy pro novináře, zejména 
v zemích AKT;

11. chválí Evropskou komisi za její iniciativy v oblasti svobody a nezávislosti 
sdělovacích prostředků a vyzývá ji, aby dále podporovala svobodu novinářského 
projevu prostřednictvím programů, jako je cena Lorenza Nataliho a evropský 
nástroj pro demokracii a lidská práva;

12. chválí práci profesních organizací, jako jsou IFJ, EFJ, FAJ IPI nebo WAN, a 
nevládních organizací, jako jsou Reportéři bez hranic, Freedom House, Výbor na 
ochranu novinářů nebo Mezinárodní program na rozvoj komunikací UNESCO, za 
jejich práci při podpoře informovanosti o porušování svobody tisku ve světě 
a požaduje, aby jejich práce byla v co nejširší míře podporována a šířena;

13. vítá iniciativu ze strany EU a AU na podporu Panafrické mediální sítě a portálu;

14. žádá, aby Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU i nadále sledovalo 
svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků ve svých vlastních členských 
státech i při svých institucionálních vztazích na regionální a mezinárodní úrovni;

15. pověřuje své spolupředsedy, aby předali toto usnesení orgánům AKT a EU.

Přílohy/odkazy: 
Hodnocení svobody tisku za rok 2009 a 2008 provedené organizací Reportéři bez 
hranic

2008: http://www.rsf.org/en-classement794-2008.html

2009: http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html


