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PROCEDURA

Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2009 r. Prezydium Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE upoważniło Komisję Spraw Politycznych do opracowania, zgodnie z 
art. 2 ust. 8 Regulaminu, sprawozdania w sprawie wolnych i niezależnych mediów.

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2009 r. Komisja Spraw Politycznych wyznaczyła na 
współsprawozdawców Jeana Rodolphe’a Joazile’a (Haiti) i Rainera Wielanda.

Komisja Spraw Politycznych rozpatrzyła projekt sprawozdania na posiedzeniu w dniu 27 
stycznia i w dniu 27 marca 2010 r.

Na posiedzeniu w dniu … przyjęła załączony projekt rezolucji (…).

Podczas głosowania obecni byli: ................

Rezolucja została przedłożona do przyjęcia w dniu...
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PROJEKT REZOLUCJI

w sprawie wolnych i niezależnych mediów

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE,

- na posiedzeniu na Teneryfie (Hiszpania), które odbyło się w dniach od 29 marca do 1 
kwietnia 2010 r.,

- uwzględniając art. 17 ust. 1 Regulaminu, 

- uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka ONZ, zwłaszcza jej art. 19, 

- uwzględniając Kartę praw podstawowych UE, zwłaszcza jej art. 11, 

- uwzględniając zawartą w Kotonu umowę o partnerstwie, zwłaszcza jej art. 9 ust. 2,

- uwzględniając oświadczenie w sprawie wspierania niezależnej i pluralistycznej prasy 
afrykańskiej, wydane w Windhuk w dniu 3 maja 1991 r.,

- uwzględniając zasady niezależnego dziennikarstwa , którym hołduje ogólnoświatowa 
rzeczniczka dziennikarzy, Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy i jej organizacja 
regionalna w Afryce, Afrykańska Federacja Dziennikarzy,

- uwzględniając art. 1 statutu Światowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy,

- uwzględniając roczne sprawozdanie Afrykańskiej Federacji Dziennikarzy (AFD) za rok 2009 
w sprawie wolności prasy,  

- uwzględniając, że w 2005 r. Parlament Europejski przyznał Nagrodę im. Sacharowa 
organizacji Reporterzy bez Granic (RbG), 

- uwzględniając sprawozdania roczne organizacji RbG, zwłaszcza sprawozdanie za 2009 r.,

- uwzględniając sprawozdania organizacji Freedom House, zwłaszcza sprawozdanie 
zatytułowane „Wolność prasy w 2009 r.” i „Wolność w internecie”,

- uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie mediów i rozwoju, 
przedstawioną przez Manolisa Mavrommatisa (2006/2080(INI)),

- uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej, przedstawioną przez Marianne Mikko (2007/2253(INI)),

- uwzględniając konkluzje forum UA-UE poświęconego mediom i rozwojowi, które odbyło 
się w Wagadugu we wrześniu 2008 r.,



DR\826721PL.doc 5/7 AP/100.655/A/Rev2

PL

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Politycznych (AP 100.655),

A. mając na uwadze, że pojęcie wolnych i niezależnych mediów to główny element 
podstawowego prawa do wolności słowa, zapisanego w Powszechnej deklaracji praw 
człowieka ONZ, a następnie powtórzonego w Karcie praw podstawowych UE i w umowie z 
Kotonu,

B. mając na uwadze, że światowe fora, np. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, 
Światowe Stowarzyszenie Wydawców Prasy, Komitet Ochrony Dziennikarzy, organizacja 
Reporterzy bez Granic czy Freedom House, powszechnie uznają, iż wolność i niezależność 
mediów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania demokracji, w której 
przestrzegane są podstawowe wolności, i społeczeństwa, w którym prawom jednostki 
przyznaje się ich prawdziwą wartość,

C. mając na uwadze, że niedawne wydarzenia wykazują ogólny regres wolności wypowiedzi w 
prasie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, o czym świadczą 
sprawozdania niezależnych podmiotów,

D. mając na uwadze, że reżimy autorytarne nie tylko ograniczają wolność mediów w celu 
zdławienia opozycji, przez co utrudniają prawidłowe funkcjonowanie demokracji, ale 
zagrażają również procesom wyborczym i normalnemu funkcjonowaniu społeczeństwa, 
stosując środki ograniczające prawo opozycji lub mniejszości do wolnego i przejrzystego 
szerzenia swojego przesłania,

E. mając również na uwadze częste występowanie elementów przestępczych w społeczeństwie, 
również w zamożniejszych częściach świata, które to elementy dławią wszelkie formy 
dziennikarstwa śledczego, dopuszczając się nawet zabójstw pracowników mediów 
usiłujących ujawnić ich działalność,

F. mając na uwadze, że niezależne podmioty odnotowały pogorszenie się sytuacji w zakresie 
wolności i niezależności mediów zarówno w krajach UE, jak i w krajach AKP, 

G. mając na uwadze, że ogólne oceny niektórych państw członkowskich UE w rankingach 
wolności i niezależności prasy pogorszyły się, w niektórych przypadkach zdecydowanie,

H. mając na uwadze, że w niektórych krajach AKP wolność i niezależność prasy jest poważnie 
ograniczana, a nawet w ogóle nie występuje, a także mając na uwadze wyrazy uznania dla 
takich krajów AKP, jak Haiti, Gujana i Papua Nowa Gwinea, za postępy w umacnianiu 
wolności prasy,

I. mając na uwadze, że Komisja Europejska twierdzi, iż uzależnia przyznawanie pomocy od 
ochrony praw człowieka w krajach otrzymujących pomoc lub krajach trzecich 
podpisujących umowy o handlu i współpracy; mając na uwadze, że uwarunkowanie to 
często odkłada się na bok w imię utrzymania dialogu politycznego lub handlowego z 
danymi krajami pomimo niejednokrotnie ponurej sytuacji zakresie przestrzegania praw 
człowieka w tych krajach,
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1. wyraża ubolewanie z powodu pogarszającej się sytuacji w zakresie wolności i niezależności 
mediów na świecie, gdzie reżimy autorytarne tłumią opozycję, poważnie naruszając prawa 
człowieka przynależne dziennikarzom, pracownikom mediów czy użytkownikom internetu, 
dopuszczając się nawet zabójstw i bezprawnych aresztowań;

2. potępia obserwowaną często bezkarność środowisk przestępczych, niejednokrotnie 
zorganizowanych, które wobec dziennikarzy prowadzących dochodzenia dotyczące ich 
działalności dopuszczają się nękania, napaści, a nawet morderstw;

3. ubolewa z powodu braku jakichkolwiek skutecznych instrumentów egzekwowania 
poszanowania praw podstawowych przy wdrażaniu międzynarodowych umów o handlu i 
współpracy;

4. podkreśla, że wolność i niezależność mediów to zasadnicze elementy prawidłowego 
funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa, które obejmuje organizację wolnych i 
uczciwych wyborów, a także pluralistyczną wolność wyrażania opinii opozycji i interesów 
mniejszości;

5. wzywa do wprowadzenia w umowach międzynarodowych wyraźniejszego odniesienia do 
wolności i niezależności mediów, co jest niezbędne, by stosować właściwe uwarunkowania 
w razie ograniczania tych wolności;

6. wyraża zaniepokojenie faktem, że niektóre kraje AKP spadają na niższe pozycje w 
rankingach wolności prasy, a zarazem składa wyrazy uznania Papui Nowej Gwinei, Gujanie, 
Ghanie, Tanzanii, Dżibuti i Lesoto, które są przykładem, ile można osiągnąć w krajach AKP 
pomimo trudnych warunków; zauważa, że 10 krajów AKP znalazło się w pierwszej 
pięćdziesiątce w rankingu za 2009 r., ale kilka państw członkowskich UE do pierwszej 
pięćdziesiątki nie weszło;

7. wyraża zaniepokojenie z powodu ograniczeń wolności prasy w krajach ubiegających się o 
przystąpienie do UE i do umowy z Kotonu, a także wzywa do uzależnienia tego 
przystąpienia od przestrzegania praw człowieka, przy wyraźnym wskazaniu na 
przestrzeganie wolności słowa w prasie i innych mediach;

8. wyraża ubolewanie z powodu form koncentracji mediów prowadzących do powstania 
nielicznych wielonarodowych przedsiębiorstw, co ogranicza niezbędny pluralizm i zwiększa 
ryzyko kontrolowania wolności wypowiedzi zatrudnianych przez nie dziennikarzy ze 
względu na interesy korporacyjne;

9. wzywa do propagowania kodeksów etycznych i statusów chroniących niezależność 
redakcyjną dziennikarzy, które upowszechniają standardy zawodowe za pośrednictwem 
organizacji przedstawicielskich dziennikarzy i w samych organizacjach;

10. wzywa do bardziej zdecydowanego budowania potencjału i do szkoleń dla dziennikarzy, 
zwłaszcza w krajach AKP;

11. wyraża uznanie dla Komisji Europejskiej za inicjatywy w dziedzinie wolności i 
niezależności mediów, i wzywa ją do dalszego wspierania wolności wypowiedzi 
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dziennikarskiej za pośrednictwem takich programów, jak nagroda Lorenzo Natali i 
europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka;

12. wyraża uznanie dla pracy organizacji zawodowych, takich jak Międzynarodowa Federacja 
Dziennikarzy, Europejska Federacja Dziennikarzy, Afrykańska Federacja Dziennikarzy, 
Międzynarodowy Instytut Prasowy czy Światowe Stowarzyszenie Wydawców Prasy oraz 
organizacji pozarządowych, jak Reporterzy bez Granic, Freedom House, Komitet Ochrony 
Dziennikarzy czy Międzynarodowy Program Rozwoju Komunikacji UNESCO, które 
podnoszą świadomość na temat naruszania wolności prasy na świecie, i wzywa do jak 
najpowszechniejszego popierania i upowszechniania ich pracy;

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę UE i UA mającą na celu wspieranie Panafrykańskiej 
Sieci i Portalu Mediów;

14. wzywa Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, by kontynuowało monitorowanie 
wolności i niezależności mediów w swoich państwach członkowskich, a także w swoich 
stosunkach instytucjonalnych na szczeblu regionalnym i międzynarodowym;

15. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji 
instytucjom AKP i UE.

Załącznik / odniesienia: 
Rankingi wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic za 2009 i 2008 r.

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

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


