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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sua reunião de 5 de Abril de 2009, a Mesa da Assembleia Parlamentar Paritária 
ACP-UE autorizou a sua Comissão dos Assuntos Políticos a elaborar, nos termos do 
n.º 8 do artigo 2º do Regimento, um relatório sobre a liberdade e a independência dos 
meios de comunicação social.

Na sua reunião de 28 de Novembro de 2009, a Comissão dos Assuntos Políticos 
designou co-relatores Jean Rodolphe Joazile (Haiti) e Rainer Wieland.

Nas suas reuniões de 27 de Janeiro e 27 de Março de 2010, a Comissão dos Assuntos 
Políticos procedeu à apreciação do projecto de relatório.

Na reunião de ...................... a comissão aprovou o projecto de proposta de resolução 
em anexo (.....)

Estavam presentes no momento da votação: ................

A resolução foi entregue para aprovação em ....................
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre a liberdade e a independência dos meios de comunicação social

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,

- Reunida em Tenerife (Espanha), de 29 de Março a 1 de Abril de 2010,

- Tendo em conta o n.º 1 do artigo 17.º do seu Regimento,

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

- Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 11.º,

- Tendo em conta o Acordo de Parceria de Cotonu, nomeadamente o n.º 2 do artigo 
9.º,

- Tendo em conta a Declaração de Windhoek, de 3 de Maio de 1991, sobre a 
promoção de uma imprensa africana independente e pluralista,

- Tendo em conta os princípios do jornalismo independente preconizados pela 
representação de jornalistas no mundo, a Federação Internacional de Jornalistas 
(FIJ) e a sua organização regional em África, a Federação Africana de Jornalistas 
(FAJ),

- Tendo em conta os estatutos da Associação Mundial de Jornais, nomeadamente o 
artigo 1.º,

- Tendo em conta o relatório anual sobre a liberdade de imprensa em 2009 
elaborado pela Federação Africana de Jornalistas (FAJ),

- Tendo em conta a atribuição, por parte do Parlamento Europeu, do Prémio 
Sahkarov de 2005 aos Repórteres Sem Fronteiras (RSF),

- Tendo em conta os relatórios anuais dos Repórteres Sem Fronteiras, 
nomeadamente o relatório anual de 2009,

- Tendo em conta os relatórios da Freedom House, nomeadamente os relatórios 
intitulados "Liberdade de imprensa 2009" e "Liberdade na Internet",

- Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 31 de Agosto de 2006, 
sobre a comunicação social e o desenvolvimento (Relatório Mavrommatis, 
2006/2080(INI)),
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- Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2008, 
sobre a concentração e o pluralismo dos meios de comunicação social na União 
Europeia (Relatório Mikko, 2007/2253(INI)),

- Tendo em conta as conclusões do Fórum UA-UE sobre a comunicação social e o 
desenvolvimento, que teve lugar em Ouagadougou, em Setembro de 2008,

- Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Políticos (AP 100.655),

A. Considerando que o conceito de meios de comunicação social livres e 
independentes é um elemento essencial do direito fundamental à liberdade de 
expressão, estabelecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas e consagrado posteriormente na Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e no Acordo de Parceria de Cotonu,

B. Considerando que em fóruns mundiais, como a Federação Internacional de 
Jornalistas, a Associação Mundial de Jornais, o Comité de Protecção dos 
Jornalistas, os Repórteres Sem Fronteiras e a Freedom House, foi unanimemente 
reconhecido que a liberdade e a independência dos meios de comunicação social 
são essenciais para o correcto funcionamento de uma democracia que respeita as 
liberdades básicas e de uma sociedade, que valoriza verdadeiramente os direitos 
dos indivíduos,

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

D. Considerando que os regimes autoritários não limitam apenas a liberdade dos 
meios de comunicação social com o objectivo de reprimir a oposição, impedindo 
o correcto funcionamento de uma democracia, mas também comprometem os 
processos eleitorais e o devido funcionamento de uma sociedade, através de 
medidas que restringem os direitos que assistem a oposição ou as minorias de 
transmitir a sua mensagem de forma livre e transparente,

E. Considerando que também se tem verificado uma recorrência generalizada de 
actos criminosos na sociedade, inclusive nas zonas mais prósperas do mundo, que 
impedem qualquer tipo de jornalismo de investigação, chegando mesmo ao 
assassínio de pessoas que trabalham nos meios de comunicação social e que 
tentam denunciar as suas actividades,

F. Considerando que certos organismos independentes constataram uma 
deterioração da liberdade e da independência dos meios de comunicação social, 
quer nos países da UE, quer nos países ACP,
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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,

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,

I. Considerando que a Comissão Europeia se compromete a conceder ajuda 
subordinada à protecção dos direitos humanos nos países beneficiários ou nos 
países terceiros que estabeleçam acordos comerciais e de cooperação; que este 
tipo de condicionalidade é frequentemente esquecido em nome da manutenção do 
diálogo político e comercial com os países interessados, apesar das consequências 
nefastas no que se refere ao respeito dos direitos humanos,

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;

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;

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;

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;

5. Solicita que a liberdade e a independência dos meios de comunicação social 
sejam expressas de forma mais explícita nos acordos internacionais, enquanto 
requisito indispensável para que a condicionalidade seja aplicada sempre que essa 
liberdade seja restringida;

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 
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Sem Fronteiras para 2009, mas que mais do que um Estado-Membro da UE não 
figuram entre os primeiros 50 da classificação;

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;

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;

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;

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

11. Enaltece as iniciativas da Comissão Europeia em matéria de liberdade e 
independência dos meios de comunicação social e solicita-lhe que continue a 
promover a liberdade de expressão no jornalismo através dos seus programas, 
como o Prémio Lorenzo Natali e o Instrumento Europeu para a Democracia e os 
Direitos Humanos;

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;

13. Congratula-se com a iniciativa conjunta da UE e da UA de apoiar a Rede e o 
Portal Pan-Africanos dos Meios de Comunicação;

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;

15. Encarrega os seus Co-Presidentes de transmitir a presente resolução ao Grupo 
ACP e às Instituições da União Europeia.
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Anexo / Referências: 
Classificação dos Repórteres Sem Fronteiras em matéria de liberdade de imprensa em 

2008 e 2009

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

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


