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PROCEDURE

Op zijn vergadering van 5 april 2009 heeft het bureau van de Paritaire Parlementaire 
Vergadering de Commissie politieke zaken toestemming verleend om overeenkomstig artikel 2, 
lid 8, van het Reglement een verslag op te stellen over vrije en onafhankelijke media.

Op haar vergadering van 28 november 2009 benoemde de Commissie politieke zaken de heer 
Joazile (Haïti) en de heer Wieland tot corapporteurs.

De Commissie politieke zaken behandelde het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 
27 januari en 27 maart 2010.

Op de vergadering van … hechtte zij haar goedkeuring aan de ontwerpresolutie (…).

Bij de stemming waren aanwezig: ................

De resolutie is op ... in stemming gebracht.
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ONTWERPRESOLUTIE

over vrije en onafhankelijke media

De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU,

- van 29 maart tot 1 april 2010 op Tenerife (Spanje) bijeen,

- gelet op artikel 17, lid 1, van haar Reglement,

- gelet op de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de VN, met name 
artikel 19,

- gelet op het Europees Handvest van de grondrechten, met name artikel 11,

- gelet op de partnerschapsovereenkomst van Cotonou, met name artikel 9.2,

- gezien de Verklaring van Windhoek van 3 mei 1991 over de bevordering van een 
onafhankelijke en pluralistische Afrikaanse pers,

- gezien de beginselen van onafhankelijke journalistiek zoals die worden verdedigd door de 
mondiale spreekbuis van de journalisten, de Internationale Journalistenfederatie (IFJ), en de 
regionale organisatie voor Afrika, de Federatie van Afrikaanse Journalisten (FAJ),

- gelet op artikel 1 van de statuten van de Wereldvereniging van dagbladen (WAN),

- gezien het jaarverslag van de Federatie van Afrikaanse Journalisten over de persvrijheid in 
2009,

- gezien het feit dat het Europees Parlement de Sacharov-prijs in 2005 heeft toegekend aan 
Journalisten zonder grenzen (Reporters Without Borders – RWB),

- gezien de jaarverslagen van RWB, met name het jaarverslag over 2009,

- gezien de verslagen van Freedom House, met name de verslagen getiteld "Freedom of the 
Press 2009" en "Freedom on the Net",

- onder verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement van 31 augustus 2006 over de 
media en ontwikkelingsvraagstukken (2006/2080(INI), verslag-Mavrommatis),

- onder verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2008 over 
concentratie en pluralisme in de media in de Europese Unie (2007/2253(INI), verslag-
Mikko),

- gezien de conclusies van het Forum van de AU en de EU over media en ontwikkeling, dat in 
september 2008 in Ouagadougou heeft plaatsgevonden,

- gezien het verslag van de Commissie politieke zaken (AP100.655),

A. overwegende dat het begrip vrije en onafhankelijke media een hoofdbestanddeel vormt van 
het grondrecht op vrijheid van meningsuiting, dat is verankerd in de Universele Verklaring 
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van de rechten van de mens van de VN en vervolgens is onderschreven in het Handvest van 
de grondrechten van de EU en de partnerschapsovereenkomst van Cotonou,

B. overwegende dat in mondiale fora, zoals de Internationale Journalistenfederatie, de 
Wereldvereniging van dagbladen, het Comité voor de bescherming van journalisten, 
Reporters Without Borders en Freedom House, algemeen wordt erkend dat vrijheid en 
onafhankelijkheid in de media van cruciaal belang zijn voor het goed functioneren van een 
democratie waarin de fundamentele vrijheden worden gerespecteerd, en een samenleving 
waarin de juiste waarde wordt toegekend aan de rechten van het individu,

C. overwegende dat uit recente ontwikkelingen is gebleken dat de vrijheid van meningsuiting 
in de pers zowel in de ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden globaal gezien is 
afgenomen, zoals naar voren komt uit rapporten van onafhankelijke organen,

D. overwegende dat niet alleen autoritaire regimes de vrijheid van de media inperken om de 
oppositie monddood te maken, waardoor de democratie niet naar behoren kan functioneren, 
maar dat ook verkiezingsprocessen en het normale functioneren van een samenleving in 
gevaar worden gebracht door maatregelen waarmee het recht van de oppositie of van 
minderheden om hun boodschap vrij en transparant uit te dragen wordt beknot,

E. overwegende dat er ook op grote schaal criminele elementen in de samenleving aanwezig 
zijn, o.a. in welvarender delen van de wereld, die onderzoeksjournalisten de mond willen 
snoeren en zelfs zo ver gaan dat zij mediamedewerkers die hun activiteiten trachten te 
onthullen, vermoorden,

F. overwegende dat onafhankelijke organen hebben vastgesteld dat de media zowel in EU- als 
in ACS-landen aan vrijheid en onafhankelijkheid hebben ingeboet,

G. overwegende dat bepaalde EU-landen in het algemeen klassement op het gebied van vrijheid 
en onafhankelijkheid van de pers zijn gedaald, soms zelfs aanzienlijk,

H. overwegende dat in bepaalde ACS-landen de vrijheid en onafhankelijkheid van de pers sterk
zijn ingeperkt of zelfs geheel ontbreken; dat er ook lof is voor bepaalde ACS-landen, zoals 
Haïti, Guyana en Papoea-Nieuw-Guinea, die worden geprezen om de vooruitgang die zij 
hebben geboekt bij het vergroten van de persvrijheid, 

I. overwegende dat de Commissie beweert dat de verlening van bijstand afhankelijk wordt 
gesteld van de bescherming van de mensenrechten in de ontvangende landen of de derde 
landen die een handels- of samenwerkingsovereenkomst ondertekenen; overwegende dat 
deze conditionaliteit vaak terzijde wordt geschoven in het belang van handhaving van de 
politieke of commerciële dialoog met de betrokken landen, ondanks hun vaak bedroevende 
staat van dienst op het gebied van de eerbiediging van de mensenrechten,

1. betreurt de afnemende vrijheid en onafhankelijkheid van de media in de wereld en het feit 
dat autoritaire regimes de oppositie monddood maken door ernstige 
mensenrechtenschendingen te begaan jegens journalisten, mediamedewerkers of 
internetgebruikers en zelfs voor moord of illegale gevangenneming niet terugdeinzen;
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2. veroordeelt de dikwijls niet gestrafte daden van criminele elementen die, vaak in het kader 
van misdaadorganisaties, journalisten chicaneren, verwonden of soms vermoorden omdat zij 
onderzoek doen naar hun activiteiten;

3. betreurt het dat bij de toepassing van internationale handels- en 
samenwerkingsovereenkomsten doeltreffende instrumenten ontbreken om de eerbiediging 
van de grondrechten af te dwingen;

4. onderstreept dat de vrijheid en onafhankelijkheid van de media van essentieel belang zijn 
voor het goed functioneren van een democratische samenleving, variërend van het houden 
van vrije, eerlijke verkiezingen tot de vrijheid van de oppositie en van minderheden om 
uiteenlopende standpunten kenbaar te maken;

5. wenst dat in internationale overeenkomsten explicieter wordt verwezen naar de vrijheid en 
onafhankelijkheid van de media, omdat dit een voorwaarde is voor een behoorlijke 
toepassing van de conditionaliteitsclausule wanneer die vrijheid wordt ingeperkt;

6. spreekt er zijn bezorgdheid over uit dat bepaalde ACS-landen in het klassement voor de 
persvrijheid zijn gedaald, maar prijst Papoea-Nieuw-Guinea, Guyana, Ghana, Tanzania, 
Djibouti en Lesotho, die het goede voorbeeld hebben gegeven en hebben getoond wat er ook 
onder moeilijke omstandigheden in ACS-landen kan worden bereikt; en wijst erop dat 10 
ACS-landen zich onder de eerste 50 landen in het klassement voor 2009 bevinden, terwijl 
meer dan een EU-land niet in de top-50 staat;

7. spreekt haar bezorgdheid uit over de beperkingen van de persvrijheid in landen die 
kandidaat zijn voor toetreding tot de EU en de Overeenkomst van Cotonou, en wenst dat de 
eerbiediging van de mensenrechten en uitdrukkelijk ook van de vrijheid van meningsuiting 
in de pers en andere media als toetredingsvoorwaarde wordt gehanteerd;

8. betreurt de mediaconcentratie in enkele multinationale ondernemingen, waardoor de 
essentiële pluriformiteit wordt beperkt, alsmede het toenemende gevaar dat de vrijheid van 
meningsuiting van de daar werkzame journalisten ondergeschikt wordt gemaakt aan 
bedrijfsbelangen;

9. verzoekt om bevordering van ethische codes en statuten ter bescherming van de redactionele 
onafhankelijkheid van journalisten en ter bevordering van de toepassing van professionele 
normen door en binnen de vertegenwoordigende organisaties van journalisten;

10. verzoekt om een versterkte capaciteitsopbouw en opleidingen voor journalisten, met name in 
de ACS-landen;

11. prijst de Europese Commissie voor haar initiatieven op het gebied van vrijheid en 
onafhankelijkheid in de media en verzoekt haar de vrijheid van journalistieke meningsuiting 
nog verder te bevorderen door middel van haar programma’s, bijvoorbeeld de Lorenzo 
Natali-prijs en het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten;

12. prijst het werk van beroepsorganisaties als de IFJ, de EFJ, de FAJ, het IPI en de WAN, ngo's 
als RWB, Freedom House en het Comité voor de bescherming van journalisten, en het 
Internationale Programma van de UNESCO voor de ontwikkeling van de communicatie, die
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ernaar streven inbreuken op de persvrijheid wereldwijd sterker onder de aandacht te 
brengen, en verzoekt om ondersteuning en zo breed mogelijke verspreiding van hun werk;

13. is verheugd over het initiatief van de EU en de AU om het pan-Afrikaanse medianetwerk en 
-portaal te ondersteunen;

14. verzoekt de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU de situatie met betrekking tot de 
vrijheid en onafhankelijkheid van de media in de eigen lidstaten te blijven volgen, alsook in 
haar institutionele betrekkingen op regionaal en internationaal niveau;

15. verzoekt zijn covoorzitters deze resolutie te doen toekomen aan de ACS- en de EU-
instellingen.

Bijlage / referenties: 
"Reporters without Borders" (RWB): klassement persvrijheid 2009 en 2008

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

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


