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Amendment 1
Renate Weber

Proposta de resolução
Citação 2

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o artigo 10.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, as 
declarações, recomendações e resoluções 
do Conselho de Ministros e da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa, e os 
documentos da Comissão de Veneza e do 
Comissário para os Direitos do Homem 
sobre liberdade de expressão, de 
informação e dos meios de comunicação 
social,

– Tendo em conta o artigo 10.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, as 
declarações, recomendações e resoluções 
do Comité de Ministros e da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa, e os 
documentos da Comissão de Veneza e do 
Comissário para os Direitos do Homem 
sobre liberdade de expressão, de 
informação e dos meios de comunicação 
social,

Or. en

Alteração 2
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Protocolo 29, anexo 
ao TUE, relativo ao serviço público de 
radiodifusão nos Estados-Membros,

Or. en

Alteração 3
Renate Weber

Proposta de resolução
Citação 4
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 10 de março de 2010, relativa à 
coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual (Diretiva 
"Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual")1,

– Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
10 de março de 2010, relativa à 
coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual (Diretiva 
«Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual»)1 e o primeiro relatório da 
Comissão sobre a aplicação da directiva1a,
__________________
1 COM (2012)0203 final, de 4.5.2012 

Or. en

Alteração 4
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o estudo independente, 
conduzido a pedido da Comissão, no qual 
é definida uma ferramenta de 
monitorização dos meios de comunicação 
social com indicadores que permitem 
assinalar as ameaças ao pluralismo dos 
meios de comunicação social,

Or. en

Alteração 5
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Carta Europeia da 
Liberdade de Imprensa1,
__________________
1http://www.pressfreedom.eu/en/index.php 

Or. en

Alteração 6
Renate Weber

Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas resoluções de 20 
de novembro de 2002 sobre a concentração 
dos meios de comunicação social, de 4 de 
setembro de 2003 sobre a situação dos 
direitos fundamentais na União Europeia 
(2002), de 4 de setembro de 2003 sobre a 
Televisão sem Fronteiras, de 6 de setembro 
de 2005 sobre a aplicação dos artigos 4.º e 
5.º da Diretiva 89/552/CEE ("Televisão 
sem Fronteiras"), com a redação que foi 
dada pela Diretiva 97/36/CE, para o 
período de 2001/2002, de 22 de abril de 
2004 sobre os riscos de violação das 
liberdades fundamentais na União 
Europeia e nomeadamente em Itália, em 
matéria de liberdade de expressão e de 
informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia), de 25 de setembro de 2008 
sobre concentração e pluralismo dos meios 
de comunicação social na União Europeia, 
e de 10 de março de 2011 sobre a Lei da 
Comunicação Social na Hungria,

– Tendo em conta as suas resoluções de 20 
de novembro de 2002 sobre a 
concentração, de 4 de setembro de 2003 
sobre a situação dos direitos fundamentais 
na União Europeia (2002), de 4 de 
setembro de 2003 sobre a Televisão sem 
Fronteiras, de 6 de setembro de 2005 sobre 
a aplicação dos artigos 4.º e 5.º da Diretiva 
89/552/CEE ("Televisão sem Fronteiras") 
com a redação que foi dada pela Diretiva 
97/36/CE, para o período de 2001/2002, de 
22 de abril de 2004 sobre os riscos de 
violação das liberdades fundamentais na 
União Europeia e nomeadamente em Itália, 
em matéria de liberdade de expressão e de 
informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, de 25 de setembro de 2008 sobre 
concentração e pluralismo dos meios de 
comunicação social na União Europeia, de 
25 de Novembro de 2010 sobre o serviço 
público de radiodifusão na era digital: o 
futuro do duplo sistema1 e de 10 de março 
de 2011 sobre a Lei da Comunicação 
Social na Hungria,

__________________
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1Textos aprovados P7_TA(2010)0438

Or. en

Alteração 7
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas resoluções de 20 
de novembro de 2002 sobre a concentração 
dos meios de comunicação social, de 4 de 
setembro de 2003 sobre a situação dos 
direitos fundamentais na União Europeia 
(2002), de 4 de setembro de 2003 sobre a 
Televisão sem Fronteiras, de 6 de setembro 
de 2005 sobre a aplicação dos artigos 4.º e 
5.º da Diretiva 89/552/CEE ("Televisão 
sem Fronteiras"), com a redação que foi 
dada pela Diretiva 97/36/CE, para o 
período de 2001/2002, de 22 de abril de 
2004 sobre os riscos de violação das 
liberdades fundamentais na União 
Europeia e nomeadamente em Itália, em 
matéria de liberdade de expressão e de 
informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia), de 25 de setembro de 2008 
sobre concentração e pluralismo dos meios 
de comunicação social na União Europeia, 
e de 10 de março de 2011 sobre a Lei da 
Comunicação Social na Hungria,

– Tendo em conta as suas resoluções de 20 
de novembro de 2002 sobre a 
concentração, de 4 de setembro de 2003 
sobre a situação dos direitos fundamentais 
na União Europeia (2002), de 4 de 
setembro de 2003 sobre a Televisão sem 
Fronteiras4 de 6 de setembro de 2005 sobre 
a aplicação dos artigos 4.º e 5.º da Diretiva 
89/552/CEE ("Televisão sem Fronteiras") 
com a redação que foi dada pela Diretiva 
97/36/CE, para o período de 2001/2002, de 
22 de abril de 2004 sobre os riscos de 
violação das liberdades fundamentais na 
União Europeia e nomeadamente em Itália, 
em matéria de liberdade de expressão e de 
informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, de 25 de setembro de 2008 sobre 
concentração e pluralismo dos meios de 
comunicação social na União Europeia, de 
25 de Novembro de 2010 sobre o serviço 
público de radiodifusão na era digital: o 
futuro do duplo sistema e de 10 de março 
de 2011 sobre a Lei da Comunicação 
Social na Hungria,

Or. en

Alteração 8
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas resoluções de 20 
de novembro de 2002 sobre a concentração 
dos meios de comunicação social, de 4 de 
setembro de 2003 sobre a situação dos 
direitos fundamentais na União Europeia 
(2002), de 4 de setembro de 2003 sobre a 
Televisão sem Fronteiras, de 6 de setembro 
de 2005 sobre a aplicação dos artigos 4.º e 
5.º da Diretiva 89/552/CEE ("Televisão 
sem Fronteiras"), com a redação que foi 
dada pela Diretiva 97/36/CE, para o 
período de 2001/2002, de 22 de abril de 
2004 sobre os riscos de violação das 
liberdades fundamentais na União 
Europeia e nomeadamente em Itália, em 
matéria de liberdade de expressão e de 
informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia), de 25 de setembro de 2008 
sobre concentração e pluralismo dos meios 
de comunicação social na União Europeia, 
e de 10 de março de 2011 sobre a Lei da 
Comunicação Social na Hungria,

– Tendo em conta as suas resoluções de 
20 de novembro de 2002 sobre a 
concentração, de 4 de setembro de 2003 
sobre a situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia (20023, 
de 4 de setembro de 2003 sobre a 
Televisão sem Fronteiras, de 6 de 
setembro de 2005 sobre a aplicação dos 
artigos 4.º e 5.º da Diretiva 89/552/CEE 
("Televisão sem Fronteiras") com a 
redação que foi dada pela Diretiva 
97/36/CE, para o período de 2001/2002, 
de 22 de abril de 2004 sobre os riscos de 
violação das liberdades fundamentais na 
União Europeia e nomeadamente em 
Itália, em matéria de liberdade de 
expressão e de informação (n.º 2 do artigo 
11.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia6, de 25 de setembro de 
2008 sobre concentração e pluralismo dos 
meios de comunicação social na União 
Europeia7, de 25 de Novembro de 2010 
sobre o serviço público de radiodifusão na 
era digital: o futuro do duplo sistema e de 
10 de março de 2011 sobre a Lei da 
Comunicação Social na Hungria,

Or. en

Alteração 9
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas resoluções de 20 
de novembro de 2002 sobre a concentração 
dos meios de comunicação social, de 4 de 
setembro de 2003 sobre a situação dos 

– Tendo em conta as suas resoluções de 
20 de novembro de 2002 sobre a 
concentração, de 4 de setembro de 2003 
sobre a situação dos direitos 
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direitos fundamentais na União Europeia 
(2002), de 4 de setembro de 2003 sobre a 
Televisão sem Fronteiras, de 6 de setembro 
de 2005 sobre a aplicação dos artigos 4.º e 
5.º da Diretiva 89/552/CEE ("Televisão 
sem Fronteiras"), com a redação que foi 
dada pela Diretiva 97/36/CE, para o 
período de 2001/2002, de 22 de abril de 
2004 sobre os riscos de violação das 
liberdades fundamentais na União 
Europeia e nomeadamente em Itália, em 
matéria de liberdade de expressão e de 
informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia), de 25 de setembro de 2008 
sobre concentração e pluralismo dos meios 
de comunicação social na União Europeia, 
e de 10 de março de 2011 sobre a Lei da 
Comunicação Social na Hungria,

fundamentais na União Europeia (2002), 
de 4 de setembro de 2003 sobre a 
Televisão sem Fronteiras, de 6 de 
setembro de 2005 sobre a aplicação dos 
artigos 4.º e 5.º da Diretiva 89/552/CEE 
("Televisão sem Fronteiras") com a 
redação que foi dada pela Diretiva 
97/36/CE, para o período de 2001/2002, 
de 22 de abril de 2004 sobre os riscos de 
violação das liberdades fundamentais na 
União Europeia e nomeadamente em 
Itália, em matéria de liberdade de 
expressão e de informação (n.º 2 do artigo 
11.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia6, de 25 de setembro de 
2008 sobre concentração e pluralismo dos 
meios de comunicação social na União 
Europeia, de 25 de Novembro de 2010 
sobre o serviço público de radiodifusão na 
era digital: o futuro do duplo sistema e de 
10 de março de 2011 sobre a Lei da 
Comunicação Social na Hungria,

Or. en

Alteração 10
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a iniciativa europeia 
para o pluralismo dos meios de 
comunicação, que foi registada pela 
Comissão Europeia e que visa a proteção 
do pluralismo dos meios de comunicação 
social através da harmonização parcial 
das normas nacionais em matéria de 
propriedade e transparência dos meios de 
comunicação social, de conflitos de 
interesses com os cargos políticos e de 
independência das autoridades de 
supervisão dos meios de comunicação 
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social,

Or. en

Alteração 11
Renate Weber

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Protocolo 29 relativo 
ao serviço público de radiodifusão nos 
Estados-Membros, anexo ao TUE1,
__________________
1Protocolo relativo ao serviço público de 
radiodifusão nos Estados-Membros (JO C 
83, de 30.3.2010, p. 312) conhecido como 
Protocolo de Amesterdão

Or. en

Alteração 12
Claude Moraes

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Considerando 8 e o 
Considerando 94 da Diretiva Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual 1 que 
referem a necessidade de os 
Estados-Membros precaverem quaisquer 
ações que originem posições dominantes e 
restrinjam o pluralismo e permitirem aos 
organismos reguladores independentes 
levarem a cabo o seu trabalho de forma 
transparente e imparcial,
__________________
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1Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de março 
de 2010, relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
referentes à oferta de serviços 
audiovisuais (Diretiva "Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual ").

Or. en

Alteração 13
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Citação 7-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Protocolo 29 relativo 
ao serviço público de radiodifusão nos 
Estados-Membros, anexo ao TUE,

Or. en

Alteração 14
Rui Tavares
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de resolução
Citação 8

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o trabalho realizado pela 
OSCE em matéria de liberdade dos meios 
de comunicação social, e nomeadamente 
pelo seu representante para a liberdade dos 
meios de comunicação social, e os 
relatórios relacionados,

– Tendo em conta o trabalho realizado pela 
OSCE em matéria de liberdade dos meios 
de comunicação social, e nomeadamente 
pelo seu representante para a liberdade dos 
meios de comunicação social, os relatórios 
relacionados e o discurso proferido via 
vídeo na audição da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos sobre a liberdade dos 
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meios de comunicação social de 6 de 
novembro de 2012,

Or. en

Alteração 15
Rui Tavares

Proposta de resolução
Citação 10-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o estudo independente 
"The indicators for media pluralism in 
the Member States - Towards a risk-based 
approach" solicitado pela Comissão em 
2007 e publicado em 2009, o qual foi 
elaborado pela K.U.Leuven – ICRI, pela 
Jönköping International Business School 
- MMTC, Central European University –
CMCS, e pela Ernst & Young 
Consultancy Bélgica,

Or. en

Alteração 16
Rui Tavares, Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 10-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a atual iniciativa de 
cidadãos 'Iniciativa europeia para o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social'1,
__________________
1 www.mediainitiative.eu

Or. en
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Alteração 17
Rui Tavares

Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o relatório da Comissão 
da Cultura e da Educação do PE 
intitulado "Serviço público de 
radiodifusão na era digital: o futuro do 
duplo sistema" (2010/2028(INI)),

Or. en

Alteração 18
Rui Tavares

Proposta de resolução
Citação 12-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o relatório da Comissão 
da Cultura e da Educação do Parlamento 
Europeu sobre a concentração e o 
pluralismo dos meios de comunicação na 
União Europeia (2007/2253(INI)),

Or. en

Alteração 19
Georgios Papanikolaou

Proposta de resolução
Considerando Α

Proposta de resolução Alteração

Α. Considerando que os meios de 
comunicação social desempenham um 
papel fundamental de "cão de guarda 
público" na democracia, uma vez que 

Α. Considerando que os meios de 
comunicação social desempenham um 
papel fundamental de "cão de guarda 
público" na democracia, uma vez que 
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permitem aos cidadãos exercer o seu 
direito a ser informados, a supervisionar e 
a julgar as ações e decisões daqueles que 
exercem ou detêm poder ou influência, 
nomeadamente por ocasião das consultas 
eleitorais;

permitem aos cidadãos exercer o seu 
direito a ser informados, a supervisionar e 
a julgar as ações e decisões daqueles que 
exercem ou detêm poder ou influência, 
nomeadamente por ocasião das consultas 
eleitorais; que desempenham igualmente 
um papel no estabelecimento da agenda 
pública, fazendo, para o efeito, uso da sua 
autoridade enquanto guardiões da 
informação, e agem, por conseguinte, 
como formadores de opinião;

Or. el

Alteração 20
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que os meios de 
comunicação social desempenham um 
papel fundamental de "cão de guarda 
público" na democracia, uma vez que 
permitem aos cidadãos exercer o seu 
direito a ser informados, a supervisionar e 
a julgar as ações e decisões daqueles que 
exercem ou detêm poder ou influência, 
nomeadamente por ocasião das consultas 
eleitorais;

A. Considerando que os meios de 
comunicação social desempenham um 
papel de "cão de guarda público" na 
democracia, uma vez que prestam 
informações aos cidadãos;

Or. en

Alteração 21
Marco Scurria

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a liberdade e 
independência dos meios de comunicação 
social e o livre intercâmbio de 
informações desempenham um papel 
determinante nas transformações 
democráticas ocorrentes em regimes não 
democráticos, como recentemente 
demonstrado pela primavera Árabe, 
solicita-se à Comissão que acompanhe de 
perto a liberdade e o pluralismo dos meios 
de comunicação social nos países da 
adesão e que vote particular atenção ao 
papel dos meios de comunicação social 
livres na promoção da democracia no 
mundo; destaca a importância do Fundo 
Europeu para a Democracia a este 
respeito;

Or. en

Alteração 22
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a liberdade dos 
meios de comunicação social constitui 
uma pedra angular dos valores 
consagrados nos Tratados, 
nomeadamente a democracia, o 
pluralismo e o respeito pelos direitos das 
minorias, e que a sua história, sob a 
designação de "liberdade de imprensa", é 
constitutiva do progresso das ideias 
democráticas e do desenvolvimento do 
ideal europeu na História;

Or. en
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Alteração 23
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que os jornalistas não 
devem ser sujeitos a pressões pelos 
proprietários, gestores e autoridades 
públicas, nem a constrangimentos 
financeiros;

Or. en

Alteração 24
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que a liberdade de 
expressão na esfera pública se revelou 
fator formativo da democracia e do 
próprio primado do direito e coaxial para 
a sua existência e sobrevivência;

Or. en

Alteração 25
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que uma esfera 
pública autónoma e forte, assente na 
independência e no pluralismo dos meios 
de comunicação social, constitui o 
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ambiente essencial em que as liberdades 
coletivas da sociedade civil, como o direito 
de reunião e associação, bem como as 
liberdades individuais, como o direito à 
liberdade de expressão e o direito de 
acesso à informação, se podem 
desenvolver;

Or. en

Alteração 26
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando A-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-D. Considerando que a liberdade dos 
meios de comunicação social, o 
pluralismo e a independência do 
jornalismo são elementos essenciais ao 
próprio exercício do serviço de 
comunicação social em toda a União e, 
nomeadamente, no mercado único; que, 
por conseguinte, quaisquer restrições da 
liberdade dos meios de comunicação 
social, do pluralismo e da independência 
do jornalismo constituem restrições, tanto 
da liberdade de opinião, como da 
liberdade económica;

Or. en

Alteração 27
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando A-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-E. Considerando que a informação, 
pela sua própria natureza e, 



AM\919861PT.doc 17/119 PE500.572v01-00

PT

nomeadamente, atendendo às alterações 
tecnológicas das últimas décadas, 
ultrapassa as fronteiras geográficas e 
desempenha um papel crucial na 
prestação de informação às comunidades 
nacionais residentes no estrangeiro, e 
proporciona ferramentas que viabilizam o 
conhecimento e entendimento mútuos 
para além de fronteiras e Estados; que os 
meios de comunicação social, incluindo 
em linha, mas não limitados a esta 
modalidade, adquiriram um caráter 
global, de que as expectativas e 
necessidades de informação do público e, 
em particular, dos consumidores, 
passaram a estar dependentes;

Or. en

Alteração 28
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que os direitos 
fundamentais dos cidadãos à liberdade de 
expressão e de informação apenas podem 
ser garantidos através da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, que permitem aos jornalistas e aos 
meios de comunicação social exercer o seu 
direito e dever de informar os cidadãos 
sobre acontecimentos e decisões de 
interesse público;

B. Considerando que os direitos 
fundamentais dos cidadãos à liberdade de 
expressão e de informação apenas podem 
ser garantidos através da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, que permitem aos jornalistas e aos 
meios de comunicação social exercer o seu 
direito e dever de informar os cidadãos 
sobre acontecimentos e decisões de 
interesse público, e quando cada membro 
da sociedade tem o direito de exprimir os 
seus pontos de vista de uma forma 
democrática e pacífica;

Or. en
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Alteração 29
Elena Băsescu

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que os direitos 
fundamentais dos cidadãos à liberdade de 
expressão e de informação apenas podem 
ser garantidos através da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, que permitem aos jornalistas e aos 
meios de comunicação social exercer o seu 
direito e dever de informar os cidadãos 
sobre acontecimentos e decisões de 
interesse público;

B. Considerando que os direitos 
fundamentais dos cidadãos à liberdade de 
expressão e de informação apenas podem 
ser garantidos através da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, que permitem aos jornalistas e aos 
meios de comunicação social exercer o seu 
direito e dever de informar os cidadãos, de 
uma forma justa e neutra, sobre 
acontecimentos e decisões de interesse 
público;

Or. en

Alteração 30
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que os direitos 
fundamentais dos cidadãos à liberdade de 
expressão e de informação apenas podem 
ser garantidos através da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, que permitem aos jornalistas e aos
meios de comunicação social exercer o seu 
direito e dever de informar os cidadãos 
sobre acontecimentos e decisões de 
interesse público;

B. Considerando que os direitos 
fundamentais dos cidadãos à liberdade de 
expressão e de informação podem 
igualmente ser garantidos através da 
liberdade e do pluralismo dos meios de 
comunicação social, quando jornalistas e 
meios de comunicação social podem 
exercer o seu direito e dever de informar os 
cidadãos imparcial e objetivamente sobre 
acontecimentos relevantes e decisões de 
interesse público;

Or. en
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Alteração 31
Marco Scurria

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Recorda que o Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem baseou a 
obrigação positiva de os 
Estados-Membros garantirem o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social no artigo 10.º da Convenção para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, que inclui 
disposições semelhantes às do artigo 11.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais, que 
integra o acervo comunitário;

Or. en

Alteração 32
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que as alterações 
observadas no mundo da comunicação 
social e nas tecnologias da informação 
redefiniram a arena do intercâmbio de 
informações e o modo como as pessoas 
são informadas e como a opinião pública 
é formada;

Or. en

Alteração 33
Rui Tavares
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Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que uma esfera 
pública à escala europeia assente no 
constante e permanente respeito pela 
liberdade e pelo pluralismo dos meios de 
comunicação social constitui um 
elemento crucial para o processo de 
integração da União, em conformidade 
com os valores consagrados nos Tratados, 
a responsabilidade das instituições 
europeias e o desenvolvimento da 
democracia europeia, por exemplo no 
respeitante às eleições para o Parlamento 
Europeu;

Or. en

Alteração 34
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que um panorama 
vibrante, competitivo e pluralista de meios 
de comunicação social (audiovisual e 
escrito) estimula a participação dos 
cidadãos no debate público, o que é 
essencial a um sistema democrático 
plenamente funcional;

Or. en

Alteração 35
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que as ONG, as 
associações de monitorização da liberdade 
de imprensa, o Conselho da Europa e a 
OSCE, bem como os estudos e as 
resoluções do PE, têm referido as ameaças 
colocadas aos meios de comunicação social 
pelos governos, incluindo da União 
Europeia11, e alertado contra as mesmas;

C. Considerando que as ONG, as 
associações de monitorização da liberdade 
de imprensa, o Conselho da Europa e a 
OSCE, bem como os estudos e as 
resoluções do PE, têm referido as ameaças 
colocadas aos meios de comunicação social 
livres e independentes pelos governos, 
incluindo da União Europeia 11, e alertado 
contra as mesmas;

Or. en

Alteração 36
Hannu Takkula

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que as ONG, as 
associações de monitorização da liberdade 
de imprensa, o Conselho da Europa e a 
OSCE, bem como os estudos e as 
resoluções do PE, têm referido as ameaças 
colocadas aos meios de comunicação social 
pelos governos, incluindo da União 
Europeia, e alertado contra as mesmas;

C. Considerando que as ONG, as 
associações de monitorização da liberdade 
de imprensa, o Conselho da Europa e a 
OSCE, bem como os estudos e as 
resoluções do PE, têm referido as ameaças 
colocadas aos meios de comunicação social 
pelos governos, incluindo alguns da União 
Europeia, e alertado contra as mesmas;

Or. en

Alteração 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a União Europeia está 
empenhada em proteger o pluralismo dos 

E. Considerando que a União Europeia está 
empenhada em proteger o pluralismo dos 
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meios de comunicação social como pilar 
essencial do direito à informação e à 
liberdade de expressão, como consagrado 
no artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais;

meios de comunicação social como pilar 
essencial do direito à informação e à 
liberdade de expressão, que são pedras 
angulares essenciais da cidadania ativa e 
da democracia participativa, como 
consagrado no artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais;

Or. en

Alteração 38
Elena Băsescu

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a União Europeia está 
empenhada em proteger o pluralismo dos 
meios de comunicação social como pilar 
essencial do direito à informação e à 
liberdade de expressão, como consagrado 
no artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais;

E. Considerando que a União Europeia está 
empenhada em proteger e promover o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social como pilar essencial do direito à 
informação e à liberdade de expressão, 
como consagrado no artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais;

Or. en

Alteração 39
Renate Weber

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a liberdade dos 
meios de comunicação é um critério 
imperativo para a adesão de Estados 
candidatos à UE com base nos critérios de 
Copenhaga e um dos princípios 
promovidos pela UE na sua política 
externa, e que a UE e os seus 
Estados-Membros devem, por 
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conseguinte, dar o exemplo a nível 
interno, assegurando, assim, a 
credibilidade e a coerência; 

Or. en

Alteração 40
Elena Băsescu

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o Parlamento tem 
exprimido reiteradamente a sua 
preocupação com a liberdade, o pluralismo 
e a concentração dos meios de 
comunicação social e tem convidado a 
Comissão a tomar medidas adequadas, 
incluindo mediante a apresentação de uma 
iniciativa legislativa sobre o assunto;

F. Considerando que o Parlamento tem 
exprimido reiteradamente a sua 
preocupação com a liberdade, o pluralismo 
e a concentração dos meios de 
comunicação social e tem convidado a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã 
dos Tratados, a tomar medidas adequadas, 
incluindo mediante a apresentação de uma 
iniciativa legislativa sobre o assunto;

Or. en

Alteração 41
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que, em 16 de janeiro de 
2007, a Comissão lançou uma "abordagem 
em três etapas", englobando um documento 
de trabalho dos serviços da Comissão sobre 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social, um estudo independente sobre o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social nos Estados-Membros da UE, com 
indicadores para a avaliação do pluralismo 
dos meios de comunicação social nos 

G. Considerando que, em 16 de janeiro de 
2007, a Comissão lançou uma "abordagem 
em três etapas", englobando um documento 
de trabalho dos serviços da Comissão sobre 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social, um estudo independente sobre o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social nos Estados-Membros da UE, com 
indicadores para a avaliação do pluralismo 
dos meios de comunicação social nos 
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Estados-Membros da UE (em 2007), e uma 
comunicação da Comissão sobre os 
indicadores para o pluralismo nos meios de 
comunicação social nos Estados-Membros 
da UE (em 2008), seguida de uma consulta 
pública12;

Estados-Membros da UE (em 2007), e uma 
comunicação da Comissão sobre os 
indicadores para o pluralismo nos meios de 
comunicação social e identificação dos 
potenciais riscos nos Estados-Membros da 
UE (em 2008), seguida de uma consulta 
pública12;

Or. en

Alteração 42
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que, em 16 de janeiro de 
2007, a Comissão lançou uma "abordagem 
em três etapas", englobando um documento 
de trabalho dos serviços da Comissão sobre 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social, um estudo independente sobre o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social nos Estados-Membros da UE, com 
indicadores para a avaliação do pluralismo 
dos meios de comunicação social nos 
Estados-Membros da UE (em 2007), e uma 
comunicação da Comissão sobre os 
indicadores para o pluralismo nos meios de 
comunicação social nos Estados-Membros 
da UE (em 2008), seguida de uma consulta 
pública;

G. Considerando que, em 16 de janeiro de 
2007, a Comissão lançou uma "abordagem 
em três etapas", englobando um documento 
de trabalho dos serviços da Comissão sobre 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social, um estudo independente sobre o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social nos Estados-Membros da UE, com 
indicadores para a avaliação do pluralismo 
dos meios de comunicação social nos 
Estados-Membros da UE (em 2007), e uma 
comunicação da Comissão sobre os 
indicadores para o pluralismo nos meios de 
comunicação social nos Estados-Membros 
da UE (em 2008), seguida de uma consulta 
pública; que ainda não foi dada aplicação 
ao instrumento do pluralismo dos meios 
de comunicação social desenvolvido no 
estudo independente;

Or. en

Alteração 43
Kinga Göncz
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Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a Comissão 
abandonou esta abordagem, uma vez que a 
comunicação não chegou a ser publicada e 
a consulta pública não chegou a ser 
lançada;

H. Considerando que, infelizmente, a 
Comissão abandonou esta abordagem, uma 
vez que a comunicação não chegou a ser 
publicada e a consulta pública não chegou 
a ser lançada;

Or. en

Alteração 44
Hannu Takkula

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, com a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
passou a ter caráter vinculativo; 
considerando que a Carta é o primeiro 
documento internacional que afirma 
explicitamente que "são respeitados a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social" (artigo 11.º, n.º 2); 
considerando que os tratados conferem à 
UE um mandato e competências para 
assegurar a proteção dos direitos 
fundamentais na União Europeia, 
nomeadamente com base nos artigos 2.º e 
7.º do TUE;

I. Considerando que, com a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
passou a ter caráter vinculativo; 
considerando que a Carta é o primeiro 
documento internacional que afirma 
explicitamente que "são respeitados a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social" (artigo 11.º, n.º 2); 
considerando que os Tratados conferem à 
UE um mandato e competências para 
assegurar a proteção de todos os direitos 
fundamentais na União Europeia, 
nomeadamente com base nos artigos 2.º e 
7.º do TUE;

Or. en

Alteração 45
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Considerando J
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Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros proteger a liberdade de 
opinião, expressão, informação e de 
imprensa, dado que estes princípios estão 
também previstos nas suas Constituições e 
na sua legislação; considerando que, se 
estas liberdades correrem um sério risco ou 
forem violadas num Estado-Membro, a 
União Europeia tem de intervir, com base 
nos tratados e na Carta, para proteger a 
ordem democrática e pluralista europeia e 
os direitos fundamentais;

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros proteger a liberdade de 
opinião, de expressão, de informação e de 
imprensa, dado que estes princípios estão 
também previstos nas suas Constituições e 
na sua legislação, cabendo-lhes 
igualmente obrigados proporcionar aos 
cidadãos um acesso equitativo e em 
condições de igualdade a diferentes fontes 
de informação e, por conseguinte, a 
pontos de vista e opiniões divergentes;  
considerando que, se estas liberdades 
correrem um sério risco ou forem violadas 
num Estado-Membro, a União Europeia 
tem de intervir tempestiva e eficazmente, 
com base nas suas competências 
consagradas nos Tratados e na Carta, para 
proteger a ordem democrática e pluralista 
europeia e os direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 46
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros proteger a liberdade de 
opinião, expressão, informação e de 
imprensa, dado que estes princípios estão 
também previstos nas suas Constituições e 
na sua legislação; considerando que, se 
estas liberdades correrem um sério risco ou 
forem violadas num Estado-Membro, a 
União Europeia tem de intervir, com base 
nos tratados e na Carta, para proteger a 
ordem democrática e pluralista europeia e 
os direitos fundamentais;

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros proteger a liberdade de 
opinião, expressão, informação e de 
imprensa, dado que estes princípios estão 
também previstos nas suas Constituições e 
na sua legislação; considerando que, além 
disso, têm a obrigação de respeitar e 
proteger a vida privada e familiar, a 
habitação e as comunicações, bem como 
os dados pessoais dos cidadãos, em 
conformidade com os artigos 7.º e 8.º da 
Carta; considerando que, se estas 
liberdades correrem um sério risco ou 
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forem violadas num Estado-Membro, a 
União Europeia tem de intervir, com base 
nos Tratados e na Carta, para proteger a 
ordem democrática e pluralista europeia e 
os direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 47
Marek Henryk Migalski

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros proteger a liberdade de 
opinião, expressão, informação e de 
imprensa, dado que estes princípios estão 
também previstos nas suas Constituições e 
na sua legislação; considerando que, se 
estas liberdades correrem um sério risco 
ou forem violadas num Estado-Membro, a 
União Europeia tem de intervir, com base 
nos tratados e na Carta, para proteger a 
ordem democrática e pluralista europeia e 
os direitos fundamentais;

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros proteger a liberdade de 
opinião, expressão, informação e de 
imprensa, dado que estes princípios estão 
também previstos nas suas Constituições e 
na sua legislação;

Or. pl

Alteração 48
Tanja Fajon

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros proteger a liberdade de 
opinião, expressão, informação e de 
imprensa, dado que estes princípios estão 
também previstos nas suas Constituições e 
na sua legislação; considerando que, se 
estas liberdades correrem um sério risco ou 

J. Considerando que cabe aos 
Estados-Membros promover e proteger 
constantemente a liberdade de opinião, 
expressão, informação e de imprensa, dado 
que estes princípios estão também 
previstos nas suas Constituições e na sua 
legislação; considerando que, se estas 
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forem violadas num Estado-Membro, a 
União Europeia tem de intervir, com base 
nos tratados e na Carta, para proteger a 
ordem democrática e pluralista europeia e 
os direitos fundamentais;

liberdades correrem um sério risco ou 
forem violadas num Estado-Membro, a 
União Europeia tem de intervir, com base 
nos tratados e na Carta, para proteger a 
ordem democrática e pluralista europeia e 
os direitos fundamentais;

Or. sl

Alteração 49
Renate Weber

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que a UE possui 
competências em questões relacionadas 
com os meios de comunicação social, 
como o mercado interno, a política 
audiovisual, a concorrência, as 
telecomunicações, os subsídios estatais, as 
obrigações de serviço público e os direitos 
fundamentais; considerando que o 
Parlamento afirmou que, nesta base, devem 
ser definidas normas mínimas essenciais de 
forma a assegurar, garantir e promover a 
liberdade de informação e um nível 
adequado de pluralismo e de governação 
independente dos meios de comunicação13; 
considerando que a Comissão solicitou ao 
Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos 
Meios de Comunicação Social do Instituto 
Universitário Europeu que realizasse uma 
análise sobre a dimensão das competências 
da UE no domínio da liberdade dos meios 
de comunicação social;

K. Considerando que a UE possui 
competências em questões relacionadas 
com os meios de comunicação social, 
como o mercado interno, a política 
audiovisual, a concorrência, incluindo os 
subsídios estatais, as telecomunicações e 
os direitos fundamentais; considerando que 
o Parlamento afirmou que, nesta base, 
devem ser definidas normas mínimas 
essenciais de forma a assegurar, garantir e 
promover a liberdade de informação e um 
nível adequado de pluralismo e de 
governação independente dos meios de 
comunicação13 ; considerando que a 
Comissão solicitou ao Centro para o 
Pluralismo e a Liberdade dos Meios de 
Comunicação Social do Instituto 
Universitário Europeu que realizasse uma 
análise sobre a dimensão das competências 
da UE no domínio da liberdade dos meios 
de comunicação social;

Or. en

Alteração 50
Tanja Fajon
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Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos serviços públicos de 
radiodifusão em termos de independência 
editorial, recrutamento de pessoal,
pluralismo, neutralidade e qualidade da 
informação, acesso e financiamento, 
causados pela ingerência política e 
financeira indevida, bem como pela crise 
económica;

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos serviços públicos de 
radiodifusão em termos de independência 
editorial em relação à política e aos 
capitais, de precariedade do emprego,
pluralismo, neutralidade e qualidade da 
informação, acesso e financiamento 
permanente, causados pela ingerência 
política e financeira indevida, bem como 
pela crise económica;

Or. sl

Alteração 51
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos serviços públicos de 
radiodifusão em termos de independência 
editorial, recrutamento de pessoal, 
pluralismo, neutralidade e qualidade da 
informação, acesso e financiamento, 
causados pela ingerência política e 
financeira indevida, bem como pela crise 
económica;

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios e 
pressões enfrentados pelos meios de 
comunicação e pelos serviços públicos de 
radiodifusão especialmente em termos de 
independência editorial, recrutamento de 
pessoal, pluralismo, neutralidade e 
qualidade da informação, acesso e 
financiamento, causados pela ingerência 
política e financeira indevida;

Or. en

Alteração 52
Renate Weber
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Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos serviços públicos de 
radiodifusão em termos de independência 
editorial, recrutamento de pessoal, 
pluralismo, neutralidade e qualidade da 
informação, acesso e financiamento, 
causados pela ingerência política e 
financeira indevida, bem como pela crise 
económica;

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos meios de comunicação 
social, nomeadamente pelos serviços 
públicos de radiodifusão em termos de 
independência editorial, recrutamento de 
pessoal, pluralismo, neutralidade e 
qualidade da informação, acesso e 
financiamento, causados pela ingerência 
política e financeira indevida, bem como 
pela crise económica;

Or. en

Alteração 53
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos serviços públicos de 
radiodifusão em termos de independência 
editorial, recrutamento de pessoal, 
pluralismo, neutralidade e qualidade da 
informação, acesso e financiamento, 
causados pela ingerência política e 
financeira indevida, bem como pela crise 
económica;

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos meios de comunicação 
social públicos e privados em termos de 
independência editorial, recrutamento de 
pessoal, pluralismo, neutralidade e 
qualidade da informação, acesso e 
financiamento, causados pela ingerência 
política e financeira indevida, bem como 
pela crise económica;

Or. en

Alteração 54
Rui Tavares
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini.
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Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos serviços públicos de 
radiodifusão em termos de independência 
editorial, recrutamento de pessoal, 
pluralismo, neutralidade e qualidade da 
informação, acesso e financiamento, 
causados pela ingerência política e 
financeira indevida, bem como pela crise 
económica;

L. Considerando que existem motivos de 
preocupação relativamente aos desafios 
enfrentados pelos serviços públicos de 
radiodifusão em termos de independência 
editorial, recrutamento de pessoal, 
auto-censura, pluralismo, neutralidade e 
qualidade da informação, acesso e 
financiamento, causados pela ingerência 
política e financeira indevida, bem como 
pela crise económica;

Or. en

Alteração 55
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
Considerando L-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-A. Considerando que há já alguma 
apreensão quanto à elevada taxa de 
desemprego dos jornalistas na Europa e 
quanto ao elevado número que trabalha 
como “freelancers”, com uma 
estabilidade de emprego limitada e um 
grau de incerteza elevado;

Or. en

Alteração 56
Kinga Göncz

Proposta de resolução
Considerando M
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Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que os meios de 
comunicação social privados enfrentam 
uma concentração crescente, não só a nível 
nacional como transfronteiras, em que os 
conglomerados do setor distribuem os seus 
produtos em diferentes países, se registam 
investimentos crescentes no interior da UE 
em matéria de comunicação social, e os 
investidores e meios de comunicação social 
não europeus exercem uma influência cada 
vez maior na Europa;

M. Considerando que os meios de 
comunicação social enfrentam uma 
concentração crescente, não só a nível 
nacional como transfronteiras, em que os 
conglomerados do setor distribuem os seus 
produtos em diferentes países, se registam 
investimentos crescentes no interior da UE 
em matéria de comunicação social, e os 
investidores e meios de comunicação social 
não europeus exercem uma influência cada 
vez maior na Europa, o que conduz à 
monopolização da informação e 
compromete o pluralismo de opiniões;

Or. en

Alteração 57
Elena Băsescu

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que os meios de 
comunicação social privados enfrentam 
uma concentração crescente, não só a nível 
nacional como transfronteiras, em que os 
conglomerados do setor distribuem os seus 
produtos em diferentes países, se registam 
investimentos crescentes no interior da UE 
em matéria de comunicação social, e os 
investidores e meios de comunicação social 
não europeus exercem uma influência cada 
vez maior na Europa;

M. Considerando que os meios de 
comunicação social privados enfrentam 
uma concentração crescente, não só a nível 
nacional como transfronteiras, em que os 
conglomerados do setor distribuem os seus 
produtos em diferentes países, se registam 
investimentos crescentes no interior da UE 
em matéria de comunicação social, e os 
investidores e meios de comunicação social 
não europeus exercem uma influência cada 
vez maior na Europa; considerando que 
reina uma certa apreensão no que diz 
respeito às fontes de financiamento de 
alguns meios de comunicação privados, 
incluindo na União Europeia;

Or. en
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Alteração 58
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
Considerando M-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-A. Considerando que existem motivos 
de preocupação acerca da liberdade dos 
meios de comunicação social na Polónia, 
onde mais de 2,25 milhões de cidadãos 
polacos assinaram uma petição exigindo a 
concessão dum lugar à “TV Trwam” no 
sistema multiplex e protestando contra as 
restrições ao pluralismo dos meios de 
comunicação na Polónia; que ocorreram 
várias marchas de protesto com a 
participação de vários milhares de pessoas 
em mais de 60 localidades da Polónia;

Or. pl

Alteração 59
Tanja Fajon

Proposta de resolução
Considerando M-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-A. Considerando que a atual crise 
financeira põe em risco o pluralismo dos 
meios de comunicação social, originando 
problemas, mormente ameaças à 
liberdade de expressão e censura, o 
colapso financeiro de numerosos 
empresas de comunicação e o 
despedimento de trabalhadores que 
afetaram os órgãos de comunicação social 
públicos em vários Estados-Membros; que 
as medidas de austeridade que reduzem o
financiamento público dos órgãos de 
comunicação públicos põem em risco a 
sua liberdade e existência;
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Or. sl

Alteração 60
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando M-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-A. Considerando que, através de 
inúmeros inquéritos, estudos de opinião e 
iniciativas públicas, o público europeu 
tem manifestado apreensão quanto à 
deterioração da situação no que se refere 
à liberdade e ao pluralismo dos meios de 
comunicação social e reiterado o pedido 
de ação da UE no sentido da preservação 
da liberdade dos meios de comunicação 
social e do desenvolvimento de uma 
paisagem forte, independente e plural dos 
meios de comunicação social;

Or. en

Alteração 61
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
Considerando M-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-A. Considerando que a aceleração do 
ciclo de notícias tem dado lugar a graves 
falhas dos jornalistas, como a omissão de 
controlo e duplo controlo das fontes 
jornalísticas;

Or. en

Alteração 62
Marian-Jean Marinescu



AM\919861PT.doc 35/119 PE500.572v01-00

PT

Proposta de resolução
Considerando M-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-A. Considerando que o 
desenvolvimento do ambiente digital pode 
desempenhar um papel essencial no que 
respeita ao acesso dos cidadãos europeus 
à informação em linha;

Or. en

Alteração 63
Tanja Fajon

Proposta de resolução
Considerando M-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-B. Considerando que o panorama dos 
meios de comunicação social se encontra 
numa fase de mudanças fundamentais e 
que, sobretudo neste período de crise 
económica, cada vez mais jornalistas 
trabalham em condições precárias de 
emprego e enfrentam uma falta de 
segurança social, em comparação com as 
normas do mercado de trabalho, e 
desafios relacionados com o futuro do 
jornalismo;

Or. sl

Alteração 64
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando M-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-B. Considerando que foram 
transmitidas ao Parlamento Europeu 
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petições relativas às mesmas 
preocupações e solicitações dos cidadãos, 
apresentando, assim, um pedido de ação 
por parte das instituições europeias e, 
nomeadamente, do Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 65
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando M-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-C. Considerando que as alterações 
tecnológicas induzidas pela Internet, pela 
utilização de computadores pessoais e, 
mais recentemente, pela utilização de 
computadores de bolso, alteraram 
profundamente a infraestrutura 
informativa, de formas que tiveram 
consequências para o modelo empresarial 
dos meios de comunicação mais 
tradicionais, nomeadamente a sua 
dependência do mercado da publicidade, 
pondo, assim, em perigo a sobrevivência 
de publicações que desempenham um 
importante papel cívico e democrático; 
que é, por conseguinte, obrigação das 
autoridades públicas, a nível dos 
Estados-Membros e a nível da União, 
criar uma caixa de ferramentas disponível 
durante este período de transição, que 
contribua para garantir a sobrevivência 
dos valores e missões levadas a efeito 
pelos meios de comunicação social 
independentes, para além da plataforma 
tecnológica que assumam, agora ou no 
futuro; exorta, a este respeito a Comissão, 
a conduzir um estudo sobre os efeitos das 
alterações tecnológicas no modelo 
empresarial dos meios de comunicação 
social e as suas consequências para a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
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comunicação social;

Or. en

Alteração 66
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando M-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-D. Considerando que a recente crise 
económica agravou ainda mais as 
dificuldades das publicações e, ao 
aumentar a precariedade do papel do 
jornalista, tornou a paisagem da 
comunicação social mais vulnerável à 
pressão política ou económica, a ela 
própria conferindo uma maior 
fragilidade; que estes fenómenos tiveram 
consequências específicas nos géneros 
jornalísticos que são mais caros ou que 
levam mais tempo a desenvolver, 
nomeadamente o jornalismo de 
investigação, a reportagem e o envio de 
correspondentes internacionais e 
europeus; que estes tipos de jornalismo 
são essenciais para garantir a 
responsabilização e responsabilidade das 
autoridades públicas e políticas, para pôr 
cobro aos abusos de poder económico e 
institucional e para assegurar a 
identificação e repressão das atividades 
criminosas nos domínios social, ambiental 
e humanitário; exorta a Comissão a 
conduzir um estudo sobre os efeitos da 
crise e do emprego precário na 
comunidade jornalística, tendo em vista 
analisar e procurar remediar as respetivas 
consequências para a liberdade e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social;

Or. en
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Alteração 67
Rui Tavares

Proposta de resolução
Considerando M-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-E. Considerando que a mudança 
tecnológica, uma população diversa de 
jornalistas profissionais independentes e a 
aquisição da pluralidade de competências 
necessárias para obter e produzir 
qualidade hoje criam igualmente 
oportunidades para a criação de novos 
empreendimentos jornalísticos 
multi-plataformas e transnacionais que 
podem ser apoiados através de políticas 
públicas e de políticas assentes nas leis do 
mercado;

Or. en

Alteração 68
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apela aos Estados-Membros e à União 
Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito 
fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem mecanismos para impedir,
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas 
de exercer uma influência política indevida 
e de impor um controlo partidário e uma 

1. Apela aos Estados-Membros e à União 
Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito 
fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem mecanismos para impedir, 
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas 
de exercer uma influência política indevida 
e de impor um controlo partidário e uma 
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censura sobre os meios de comunicação 
social;

censura sobre os meios de comunicação 
social, bem como a chantagem financeira 
com base política sobre empresas públicas 
de radiodifusão, designadamente a 
criação, por motivos políticos, de 
empresas de radiodifusão alternativas 
detidas pelo Estado;

Or. sl

Alteração 69
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apela aos Estados-Membros e à União 
Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito
fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem mecanismos para impedir, 
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas 
de exercer uma influência política indevida 
e de impor um controlo partidário e uma 
censura sobre os meios de comunicação 
social;

1. Apela aos Estados-Membros e à União 
Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito 
fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem ou apoiarem mecanismos 
para impedir, ameaças à liberdade dos 
meios de comunicação social, tais como as 
tentativas de exercer uma influência 
política indevida e de impor um controlo 
partidário e uma censura sobre os meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 70
Stanimir Ilchev

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apela aos Estados-Membros e à União 
Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito 

1. Atendendo a que os meios de 
comunicação públicos estão sob a 
influência e pressão de alguns grupos 
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fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem mecanismos para impedir, 
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas 
de exercer uma influência política indevida 
e de impor um controlo partidário e uma 
censura sobre os meios de comunicação 
social;

políticos ou servem interesses políticos 
privados, apela aos Estados-Membros e à 
União Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito 
fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem mecanismos para impedir, 
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas 
de exercer uma influência política indevida 
e de impor um controlo partidário e uma 
censura sobre os meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 71
Ioan Enciu

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apela aos Estados-Membros e à União 
Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito 
fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem mecanismos para impedir, 
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas 
de exercer uma influência política indevida 
e de impor um controlo partidário e uma 
censura sobre os meios de comunicação 
social;

1. Apela aos Estados-Membros e à União 
Europeia a respeitarem, garantirem, 
protegerem e promoverem o direito 
fundamental à liberdade de expressão e 
informação, à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social e, em 
consequência, a absterem-se de exercer, e 
desenvolverem mecanismos para impedir, 
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas 
de exercer uma influência política indevida 
e de impor um controlo partidário e uma 
censura sobre os meios de comunicação 
social ou de limitar ou restringir 
indevidamente a liberdade e a 
independência dos meios de comunicação 
social, por exemplo através de 
argumentos relativos à segurança;
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Or. ro

Alteração 72
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o maior consenso possível
entre todos os grupos políticos e sociais e a 
continuidade, em vez de estarem 
subordinados à vontade daqueles que se 
encontram no poder;

Or. nl

Alteração 73
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
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em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder; faz 
notar que cada Estado-Membro deve 
estabelecer uma lista de critérios a aplicar 
no contexto da nomeação dos diretores ou 
conselhos de administração dos meios de 
comunicação públicos, em conformidade 
com os princípios da independência, da 
integridade, da experiência e do 
profissionalismo;

Or. en

Alteração 74
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos 
e mecanismos para a seleção e nomeação 
de diretores de meios de comunicação 
social, conselhos de administração e 
organismos de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

2. Solicita aos Estados-Membros que 
elaborem procedimentos e mecanismos 
para a seleção e nomeação de diretores de 
meios de comunicação social, conselhos de 
administração e organismos de 
regulamentação que sejam transparentes, 
baseados no mérito e numa experiência 
incontestável e que assegurem o 
profissionalismo, a integridade e a 
independência, que representem, tanto 
quanto possível, todo o espetro político e 
social, em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

Or. en
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Alteração 75
Hannu Takkula

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de recompensa associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

Or. en

Alteração 76
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos 
e mecanismos para a seleção e nomeação 
de diretores de meios de comunicação 
social, conselhos de administração e 
organismos de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 

2. Solicita aos Estados-Membros que 
elaborem procedimentos e mecanismos 
para a seleção e nomeação de diretores de 
meios de comunicação social, conselhos de 
administração e organismos de 
regulamentação que sejam transparentes, 
baseados no mérito e numa experiência 
incontestável e que assegurem o 
profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
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sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder; 
exorta os Estados-Membros a 
estabelecerem garantias que 
salvaguardem a independência dos 
conselhos e organismos de regulação dos 
meios de comunicação social da 
influência política do governo, da maioria 
parlamentar ou de qualquer outro grupo 
da sociedade;

Or. en

Alteração 77
Csaba Sógor

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social 
públicos, conselhos de administração e 
organismos de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

Or. en

Alteração 78
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a certeza 
jurídica, em vez de se basearem em 
critérios políticos ou partidários no quadro 
de um sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 
daqueles que se encontram no poder;

Or. en

Alteração 79
Rui Tavares, Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Solicita a elaboração de procedimentos e 
mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, 
conselhos de administração e organismos 
de regulamentação que sejam 
transparentes, baseados no mérito e numa 
experiência incontestável e que assegurem 
o profissionalismo, a integridade, a 
independência, o consenso entre todos os 
grupos políticos e sociais e a continuidade, 
em vez de se basearem em critérios 
políticos ou partidários no quadro de um 
sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade 

2. Solicita a elaboração de normas 
mínimas EU juridicamente vinculativas 
para os procedimentos e mecanismos para 
a seleção e nomeação de diretores de meios 
de comunicação social, conselhos de 
administração e organismos de 
regulamentação que sejam transparentes, 
baseados no mérito e numa experiência 
incontestável e que assegurem o 
profissionalismo, a integridade, a 
independência, e, no que diz respeito à 
gestão do serviço público de radiodifusão, 
o consenso entre todos os grupos políticos 
e sociais e a continuidade, em vez de se 
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daqueles que se encontram no poder; basearem em critérios políticos ou 
partidários no quadro de um sistema de 
compadrio associado aos resultados das 
eleições ou à vontade daqueles que se 
encontram no poder;

Or. en

Alteração 80
Rui Tavares
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que o pluralismo é um pilar da 
liberdade dos meios de comunicação 
social, uma vez que assegura a sua 
diversificação, garante o seu acesso a 
diferentes agentes sociais e políticos, 
opiniões e pontos de vista (incluindo ONG, 
associações de cidadãos, minorias, etc.) e 
oferece um vasto leque de pontos de vista;

3. Sublinha que o pluralismo é um pilar da 
liberdade dos meios de comunicação 
social, uma vez que assegura a sua 
diversificação, garante o seu acesso a 
diferentes agentes sociais e políticos, 
opiniões e pontos de vista (incluindo ONG, 
associações de cidadãos, minorias, etc.) e 
oferece um vasto leque de pontos de vista; 
salienta a importância de exercer o direito 
à liberdade de expressão sem qualquer 
discriminação e com base na igualdade e 
na igualdade de tratamento;

Or. en

Alteração 81
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que o pluralismo é um pilar da 
liberdade dos meios de comunicação 
social, uma vez que assegura a sua 

3. Sublinha que o pluralismo é um pilar da 
liberdade dos meios de comunicação 
social, uma vez que assegura a sua 
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diversificação, garante o seu acesso a 
diferentes agentes sociais e políticos, 
opiniões e pontos de vista (incluindo ONG, 
associações de cidadãos, minorias, etc.) e 
oferece um vasto leque de pontos de vista;

diversificação, garante o seu acesso a 
diferentes agentes sociais e políticos, 
opiniões e pontos de vista (incluindo ONG, 
associações de cidadãos, minorias, etc.) e 
oferece um vasto leque de pontos de vista; 
considera que o fornecimento ao público 
de informações variadas e objetivas é 
essencial para criar e manter uma opinião 
pública democrática; além da 
regulamentação existente, deve-se 
ponderar - no que respeita ao requisito de 
fornecimento de informações equilibradas 
(e ao direito de resposta) - de que forma se 
pode elaborar outra regulamentação 
mínima conjunta europeia e como se pode 
tornar obrigatória a sua aplicação ao 
conteúdo em linha;

Or. hu

Alteração 82
Rui Tavares
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini.

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que o pluralismo é um pilar da 
liberdade dos meios de comunicação 
social, uma vez que assegura a sua 
diversificação, garante o seu acesso a 
diferentes agentes sociais e políticos, 
opiniões e pontos de vista (incluindo ONG, 
associações de cidadãos, minorias, etc.) e 
oferece um vasto leque de pontos de vista;

3. Sublinha que o pluralismo e a 
independência jornalística e editorial são 
pilares da liberdade dos meios de 
comunicação social, uma vez que assegura 
a sua diversificação, garante o seu acesso a 
diferentes agentes sociais e políticos, 
opiniões e pontos de vista (incluindo ONG, 
associações de cidadãos, minorias, etc.) e 
oferece um vasto leque de pontos de vista;

Or. en

Alteração 83
Claude Moraes
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Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Assinala que a concentração da 
propriedade dos meios de comunicação 
social compromete o pluralismo e a 
diversidade cultural e conduz à 
uniformidade do conteúdo dos meios de 
comunicação social; insta a Comissão a 
salvaguardar o pluralismo dos meios de 
comunicação, a fim de assegurar o acesso 
de todos os cidadãos da UE a meios de 
comunicação social livres e diversificados 
em todos os Estados-Membros, e a 
recomendar melhorias, quando 
necessário;

Or. en

Alteração 84
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Exorta os Estados-Membros a 
assegurarem que as comunidades 
culturais divididas em diversos governos 
regionais possam ter acesso aos meios de 
comunicação na sua língua e que 
nenhuma decisão política corte o referido 
acesso;

Or. en

Alteração 85
Stanimir Ilchev

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda que, em conformidade com 
o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, os Estados membros devem 
garantir o pluralismo dos meios de 
comunicação social nos termos do artigo 
10.º da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem. O artigo 10.º da referida 
Convenção contém disposições 
semelhantes às do artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, que integra o 
acervo comunitário;   

Or. bg

Alteração 86
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.; 
considera que a entrada no mercado livre 
está a provocar um aumento rápido do 
número de empresas de meios de 
comunicação de natureza comercial, pelo 
que poderá ser necessário elaborar novos 
requisitos aplicáveis a estas empresas no 
que respeita ao acesso público a 
conteúdos destinados a preservar e criar 
valor;
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Or. hu

Alteração 87
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável, destinada a 
públicos variados e livre de pressões de 
índole política ou financeira; salienta que 
os meios de comunicação social privados 
têm deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

Or. sl

Alteração 88
Stanimir Ilchev

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
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ocasião de eleições, referendos, etc.; ocasião de eleições, referendos, etc.; exorta 
os Estados-Membros a isentarem do IVA 
os meios de comunicação independentes 
que não sejam da área do entretenimento 
e a introduzirem tributação 
adicional/acrescida aplicável aos 
programas de conteúdo pornográfico;

Or. bg

Alteração 89
Stanimir Ilchev

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; assinala a 
importância de este serviço público não 
servir interesses privados ou de qualquer 
modo ser influenciado por pessoas da 
cena política nos Estados-Membros ou de 
grupos políticos em países terceiros; 
salienta que os meios de comunicação 
social privados têm deveres semelhantes 
em relação à informação, nomeadamente 
de natureza institucional e política, em 
particular por ocasião de eleições, 
referendos, etc.;

Or. en

Alteração 90
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público na 
satisfação das necessidades dos cidadãos e 
o seu dever institucional de fornecer uma 
informação de elevada qualidade, rigorosa 
e fiável; salienta que os meios de 
comunicação social privados têm deveres 
semelhantes em relação à informação, 
nomeadamente de natureza institucional e 
política, em particular por ocasião de 
eleições, referendos, etc.;

Or. en

Alteração 91
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta a 
necessidade de garantir a independência 
profissional das agências noticiosas 
nacionais; exorta à proibição da 
aplicação de meios e métodos suscetíveis 
de conduzir à criação de monopólios 
noticiosos; salienta que os meios de 
comunicação social privados têm deveres 
semelhantes em relação à informação, 
nomeadamente de natureza institucional e 
política, em particular por ocasião de 
eleições, referendos, etc.;

Or. en
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Alteração 92
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

4. Destaca o papel fundamental de um 
sistema duplo europeu genuinamente 
equilibrado, em que as empresas privadas 
e públicas de meios de comunicação 
social desempenham os papéis respetivos;
recorda o importante papel desempenhado 
pelos meios de comunicação social de 
serviço público, financiados pelos cidadãos 
através do Estado, e o seu dever 
institucional de fornecer uma informação 
de elevada qualidade, rigorosa e fiável; 
salienta que os meios de comunicação 
social privados têm deveres semelhantes 
em relação à informação, em particular a 
informação de natureza institucional e 
política, como no contexto de eleições, 
referendos, etc.;

Or. en

Alteração 93
Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que 
os meios de comunicação social privados 

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público,
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável, nomeadamente 
de natureza institucional e política, em 
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têm deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

particular por ocasião de eleições, 
referendos, etc.;

Or. en

Alteração 94
Csaba Sógor

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os 
meios de comunicação social privados têm 
deveres semelhantes em relação à 
informação, nomeadamente de natureza 
institucional e política, em particular por 
ocasião de eleições, referendos, etc.;

4. Recorda o importante papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social de serviço público, 
financiados pelos cidadãos através do 
Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada 
qualidade, rigorosa e fiável e de oferecer 
espaço para os nichos não rentáveis para 
os meios de comunicação social privados; 
salienta que os meios de comunicação 
social privados têm deveres semelhantes 
em relação à informação, nomeadamente 
de natureza institucional e política, em 
particular por ocasião de eleições, 
referendos, etc.;

Or. en

Alteração 95
Claude Moraes

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Reconhece que a auto-regulação 
permanente e iniciativas não legislativas, 
quando independentes, imparciais e 
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transparentes, têm um importante papel a 
desempenhar na garantia da liberdade 
dos meios de comunicação social; exorta 
a Comissão a tomar medidas de apoio à 
independência dos meios de comunicação 
social e suas agências reguladoras, tanto 
do Estado (incluindo a nível europeu), 
como de poderosos interesses comerciais;

Or. en

Alteração 96
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Recorda que o Protocolo N.º 29 aos 
Tratados reconhece que a radiodifusão de 
serviço público nos Estados-Membros se 
encontra diretamente associada às 
necessidades de natureza democrática, 
social e cultural de cada sociedade, bem 
como à necessidade de preservar o 
pluralismo nos meios de comunicação 
social e prevê, por conseguinte, que os 
Estados-Membros podem prover ao 
financiamento do serviço público de 
radiodifusão, na medida em que esse 
financiamento seja concedido para efeitos 
do cumprimento da missão de serviço 
público e na medida em que o mesmo não 
afete as condições das trocas comerciais, 
nem a concorrência na União de forma 
que contrarie o interesse comum;

Or. en

Alteração 97
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Recorda o papel específico e 
distintivo dos meios de comunicação 
social de serviço público, como declarado 
no Protocolo de Amesterdão relativo ao 
serviço público de radiodifusão nos 
Estados-Membros, que se encontra 
diretamente associada às necessidades de 
natureza democrática, social e cultural de 
cada sociedade, bem como à necessidade 
de preservar o pluralismo nos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 98
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Recorda o papel específico e 
distintivo dos meios de comunicação 
social de serviço público, como declarado 
no Protocolo de Amesterdão relativo ao 
serviço público de radiodifusão nos 
Estados-Membros, que se encontra 
diretamente associada às necessidades de 
natureza democrática, social e cultural de 
cada sociedade, bem como à necessidade 
de preservar o pluralismo nos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 99
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta a importância de 
financiamento adequado, proporcionado 
e estável para os meios de comunicação 
social de serviço público, para garantir a 
independência política e económica, de 
modo a que os meios de comunicação 
social de serviço público possam cumprir 
plenamente a sua missão - incluindo o seu 
papel social, educativo, cultural e 
democrático - e adaptar-se à evolução 
digital e contribuir para uma sociedade da 
informação e do conhecimento inclusiva, 
com meios de comunicação social 
representativos, de elevada qualidade e 
acessíveis a todas as pessoas;

Or. en

Alteração 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. É seu entender que a estabilidade do 
emprego, bem como o jornalismo 
responsável e ético assente no código de 
conduta dos jornalistas, são necessários 
para a sobrevivência do jornalismo de 
investigação de qualidade, e que estes 
aspetos do trabalho no mercado da 
comunicação social devem ser devolvidos 
aos jornalistas; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que incentivem esta 
devolução;

Or. en
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Alteração 101
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Assinala a preocupante tendência 
observada em diversos Estados-Membros 
para aplicar importantes cortes 
orçamentais ou diminuir a atividade dos 
meios de comunicação social de serviço 
público, o que reduz a sua capacidade de 
cumprimento da respetiva missão; exorta 
os Estados-Membros a contrariarem esta 
tendência e a assegurarem financiamento 
adequado, sustentável e previsível dos 
meios de comunicação social de serviço 
público;

Or. en

Alteração 102
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Assinala a preocupante tendência 
observada em diversos Estados-Membros 
para aplicar cortes orçamentais indevidos 
ou diminuir a atividade dos meios de 
comunicação social de serviço público, o 
que reduz a sua capacidade de 
cumprimento da sua missão; exorta os 
Estados-Membros a contrariarem esta 
tendência e a assegurarem o seu 
financiamento estável e sustentável;

Or. en
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Alteração 103
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Frisa a necessidade de não abusar das 
medidas de regulamentação do acesso dos 
meios de comunicação social ao mercado 
através da concessão de licenças e dos 
processos de autorização, de regras 
relativas à proteção do Estado, da 
segurança nacional e militar e da ordem 
pública e de regras relativas à proteção da 
moralidade e das crianças para impor um 
controlo político ou partidário e instaurar a 
censura sobre os meios de comunicação 
social, prejudicando o direito fundamental 
dos cidadãos a serem informados sobre 
questões de interesse e importância 
públicos; chama a atenção para o facto de 
que os meios de comunicação não devem 
ser ameaçados pela influência de grupos de 
interesses e de pressão específicos, agentes 
económicos ou grupos religiosos;

5. Frisa a necessidade de não abusar das 
medidas de regulamentação do acesso dos 
meios de comunicação social ao mercado 
através da concessão de licenças e dos 
processos de autorização, de regras 
relativas à proteção do Estado, da 
segurança nacional e militar e da ordem 
pública e de regras relativas à proteção da 
moralidade e das crianças para impor um 
controlo político ou partidário e instaurar a 
censura sobre os meios de comunicação 
social, prejudicando o direito fundamental 
dos cidadãos a serem informados sobre 
questões de interesse e importância 
públicos; assinala que importa assegurar 
o devido equilíbrio a este respeito; chama 
a atenção para o facto de que os meios de 
comunicação não devem ser ameaçados 
pela influência de grupos de interesses e de 
pressão específicos, agentes económicos ou 
grupos religiosos;

Or. en

Alteração 104
Marco Scurria

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Assinala que deve ser votada atenção 
suficiente ao nível de concentração da 
propriedade dos meios de comunicação 
social nos Estados-Membros; sublinha, 
porém, que a estratégia de pluralismo dos 
meios de comunicação social não se pode 
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restringir a este aspeto, porquanto inclui 
igualmente a proibição da censura, a 
proteção das fontes e dos informadores 
dos jornalistas, questões relacionadas com 
as pressões de atores políticos e forças de 
mercado, a transparência, as condições de 
trabalho dos jornalistas, as autoridades de 
controlo dos meios de comunicação 
social, a diversidade cultural, o 
desenvolvimento de novas tecnologias, o 
livre acesso à informação e à 
comunicação, o acesso não censurado à 
Internet e a clivagem digital;

Or. en

Alteração 105
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Recorda a importância de adaptar o 
âmbito de aplicação do regulamento à 
natureza específica de cada meio de 
comunicação social; salienta a 
importância de criar organismos de 
auto-regulação dos meios de 
comunicação social, como comissões de 
reclamações ou provedores; exorta a 
Comissão a averiguar se qualquer 
legislação adotada nos Estados-Membros 
poderia vir a comprometer a liberdade dos 
meios de comunicação social e a permitir 
qualquer tipo de interferência dos poderes 
públicos nos meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 106
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; assinala que a existência de 
grupos de imprensa propriedade de 
empresas que podem adjudicar contratos 
públicos representa uma ameaça à 
independência dos meios de comunicação 
social e apela ao estabelecimento de regras 
para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 107
Marek Henryk Migalski

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada;
exorta a Comissão e os Estados-Membros 
a garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada;
exorta os Estados-Membros a garantirem a 
concorrência, a fim de eliminar e prevenir 
posições dominantes e de garantir o acesso 
de novos operadores ao mercado; apela ao 
estabelecimento de regras para assegurar 
que os conflitos de interesses são 
enfrentados e solucionados de forma 



PE500.572v01-00 62/119 AM\919861PT.doc

PT

de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

adequada; sublinha que a publicidade e o 
patrocínio podem influenciar a linha 
editorial dos meios de comunicação social;

Or. pl

Alteração 108
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada;
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada;
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
trabalharem em prol da adoção de 
medidas, dentro das suas competências, 
que abordem a concentração excessiva 
dos meios de comunicação e garantam a 
concorrência, a fim de eliminar e prevenir 
posições dominantes e de garantir o acesso 
de novos operadores ao mercado; apela ao 
estabelecimento de regras para assegurar 
que os conflitos de interesses são 
enfrentados e solucionados de forma 
adequada; sublinha que a publicidade e o 
patrocínio podem influenciar a linha 
editorial dos meios de comunicação social;

Or. sl

Alteração 109
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
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transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; exorta a Comissão a proceder 
à avaliação do impacto de cada ato 
legislativo no domínio da concorrência na 
situação dos meios de comunicação 
social; apela ao estabelecimento de regras 
para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; condena o facto de a 
publicidade e o patrocínio poderem
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social; exorta a Comissão a 
acompanhar de perto e os Estados-
Membros a garantirem que o Estado e as 
empresas públicas não influenciem a 
liberdade de informação e de expressão e 
o pluralismo dos meios de comunicação 
social através das suas políticas em 
matéria de publicidade;

Or. en

Alteração 110
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
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influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social; recorda a 
importância da transparência do 
financiamento dos meios de comunicação 
social e de regras claras relativas aos 
aspetos financeiros da publicidade e do 
patrocínio;

Or. en

Alteração 111
Stanimir Ilchev

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada e que, 
para este fim, deve ser criado e mantido 
um registo europeu único obrigatório 
sobre a propriedade dos meios de 
comunicação social, a fim de fornecer 
informações ao público; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

Or. bg

Alteração 112
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio jamais devem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 113
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; exorta à efetiva 
aplicação de regras garantes da 
transparência e equidade dos 
procedimentos de adjudicação nos 
concursos públicos de publicidade, por 
forma a garantir que a publicidade e o 
patrocínio não influenciem a linha 
editorial dos meios de comunicação social;
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Or. en

Alteração 114
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada e, em particular, para 
assegurar que os proprietários de 
conglomerados do setor da comunicação 
social que sejam beneficiários sejam 
sempre públicos e para precaver conflitos 
de interesses; sublinha que a publicidade e 
o patrocínio podem influenciar a linha 
editorial dos meios de comunicação social, 
pelo que exorta à adoção de legislação e 
boas práticas que garantam a autonomia 
das secções editoriais das publicações de 
pressões das secções publicitária e 
administrativa ou de pressões do titular de 
propriedade em matéria editorial e 
jornalística;

Or. en

Alteração 115
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de
regras para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

6. Considera que a propriedade e a gestão
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão a avaliar o modo como 
as atuais regras de concorrência se 
relacionam com o aumento da 
concentração dos meios de comunicação 
social de natureza comercial nos 
Estados-Membros; exorta a Comissão a 
aplicar as regras de concorrência e a 
intervir quando se verifique uma 
demasiada concentração dos meios de 
comunicação social e o pluralismo dos 
meios de comunicação social esteja em 
perigo; apela ao estabelecimento de regras 
para assegurar que os conflitos de 
interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 116
Rui Tavares
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini.

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 

6. Considera que a propriedade e a gestão 
dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de 
eliminar e prevenir posições dominantes e 
de garantir o acesso de novos operadores 
ao mercado; apela ao estabelecimento de 
regras para assegurar que os conflitos de 
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interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

interesses são enfrentados e solucionados 
de forma adequada, como, por exemplo, os 
resultantes da amálgama entre cargo 
político e controlo dos meios de 
comunicação social; sublinha que a 
publicidade e o patrocínio podem 
influenciar a linha editorial dos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 117
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Propõe que a Agência dos Direitos 
Fundamentais acompanhe de perto as 
questões relacionadas com a liberdade de 
imprensa e seja habilitada a receber as 
queixas dos jornalistas que sintam que os 
seus direitos em matéria de liberdade de 
expressão foram indevidamente 
restringidos;

Or. en

Alteração 118
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a combinarem o direito 
da concorrência com a legislação 
aplicável aos meios de comunicação 
social, a fim de assegurar o pluralismo e a 
qualidade no mercado da comunicação 
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social, e a obviarem a que o ponto de vista 
único domine o espetro dos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 119
Claude Moraes

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que, não obstante a 
utilização da política de concorrência 
mercê do Regulamento da UE relativo à 
concentração de empresas e, 
nomeadamente, o seu artigo 21.º1, foi 
suscitada apreensão quanto à 
possibilidade de estes instrumentos não 
controlarem adequadamente a 
concentração dos meios de comunicação 
social, em virtude dos problemas de 
delimitação do mercado, em que, em 
certos casos, grandes fusões transversais 
de meios de comunicação social não 
atingem os limiares de volumes de 
negócios definidos na política de 
concorrência da EU e no pluralismo dos 
meios de comunicação social;
__________________
1 Nos termos do artigo 21.º, que prevê que 
as autoridades nacionais podem proteger 
'o legítimo interesse', os 
Estados-Membros podem adotar 
legislação nacional para preservar o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social.

Or. en



PE500.572v01-00 70/119 AM\919861PT.doc

PT

Alteração 120
Claude Moraes

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Salienta que o poder das empresas 
no setor dos meios de comunicação social 
advém não só da capacidade de fixar 
preços de monopólio, mas da influência 
política, que conduz à captura das 
entidades reguladoras, o que torna mais 
difícil desmantelar posições dominantes 
que já se encontrem estabelecidas; exorta 
a que os limiares de no setor da 
comunicação social sejam estabelecidos a 
um nível inferior ao dos demais 
mercados;

Or. en

Alteração 121
Claude Moraes

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C. Recorda à Comissão que foi já em 
diversas ocasiões interpelada quanto à 
possibilidade de introduzir um quadro 
legal que previna a concentração de 
propriedade e o abuso de posição 
dominante; exorta a Comissão a propor 
medidas concretas atinentes à 
salvaguarda do pluralismo dos meios de 
comunicação social, incluindo uma 
proposta legislativa relativa a regras 
aplicáveis em matéria de propriedade dos 
meios de comunicação social, que 
introduza normas mínimas para os 
Estados-Membros;
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Or. en

Alteração 122
Claude Moraes

Proposta de resolução
N.º 6-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-D. Entende que a transparência da 
propriedade é uma componente essencial 
do pluralismo dos meios de comunicação 
social; considera que a transparência da 
propriedade dos meios de comunicação 
social não está garantida em todos os
Estados-Membros; entende ainda que se 
deve dispor de dados rigorosos e 
atualizados sobre a propriedade dos meios 
de comunicação social, para identificar as 
concentrações excessivas de meios de 
comunicação social e impedir as 
organizações de meios de comunicação 
social de ocultarem interesses especiais; 
exorta a Comissão a acompanhar de perto 
e a apoiar os progressos na via da 
promoção de um maior intercâmbio de 
informações sobre a propriedade dos 
meios de comunicação social;

Or. en

Alteração 123
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
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editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados; 
além disso, salienta que é imperativo 
garantir a imunidade dos jornalistas de 
investigação contra a instauração de 
processos (inclusivamente ao abrigo do 
direito penal) no caso de cometerem 
infrações no decurso da obtenção de 
informações em benefício do bem público, 
informações que eles não poderiam obter 
de forma alguma ou só obteriam por 
outros meios com grandes dificuldades; 
propõe, como condição suplementar para 
obter a imunidade, que as infrações 
cometidas pelos jornalistas não causem 
danos graves ou desproporcionados e que 
a obtenção de informações não implique 
qualquer violação das disposições 
relativas à proteção de informações 
classificadas;

Or. hu

Alteração 124
Marek Henryk Migalski



AM\919861PT.doc 73/119 PE500.572v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas relativamente 
a pressões externas de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

Or. pl

Alteração 125
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
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políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados, agredidos fisicamente e 
mesmo alvo de atentados em resultado das 
suas atividades; destaca a necessidade de 
apoiar e fomentar o jornalismo de 
investigação − porquanto ajuda a revelar 
as irregularidades na sociedade e pode 
auxiliar as autoridades judiciais, que têm 
o dever de tomar automaticamente 
medidas caso sejam reveladas infrações 
penais − e de promover o jornalismo ético 
nos meios de comunicação social, através 
do desenvolvimento de normas 
profissionais e de procedimentos de 
recurso adequados;

Or. sl

Alteração 126
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos públicos e à 
informação é fundamental e apela a uma 
plena proteção do princípio da 
confidencialidade das fontes e à aplicação 
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jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

estrita da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem nesta 
matéria, incluindo em relação a denúncias; 
insta a que os jornalistas sejam protegidos 
de ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados; 
encoraja o estabelecimento de ‘códigos de 
conduta’ unitários no domínio do 
jornalismo por parte das associações e 
uniões de meios de comunicação social;

Or. en

Alteração 127
Hannu Takkula

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
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atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados, 
para que a liberdade dos meios de 
comunicação social não redunde numa 
licença para o insulto deliberado e a 
deturpação dos factos;

Or. en

Alteração 128
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

7. (Não se aplica à língua portuguesa.)
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Or. en

Alteração 129
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, chegando, 
para o efeito, a acordo com os 
proprietários dos meios de comunicação 
social, sobre códigos de conduta garantes 
da independência editorial, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; assinala os riscos da 
auto-censura em resultado de diversas 
formas de ameaça e pressão sobre os 
jornalistas; sublinha que o direito de 
acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias e à 
proteção dos jornalistas no que respeita 
ao seu direito de escolherem a forma de 
expressar livremente as suas opiniões; 
insta a que os jornalistas sejam protegidos 
de ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação, 
também por recurso a fundos europeus, e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados e 
do investimento na formação profissional;
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Or. en

Alteração 130
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais 
e de procedimentos de recurso adequados;

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses, e assinala a 
importância das cartas editoriais, a fim de 
impedir os proprietários, as autoridades 
públicas ou os interessados externos de 
interferirem no conteúdo das notícias; 
sublinha que o direito de acesso aos 
documentos e à informação é fundamental 
e apela aos Estados-Membros para que 
estabeleçam um amplo e sólido quadro 
legal relativamente à liberdade das 
informações oficiais e ao acesso aos 
documentos públicos; exorta os 
Estados-Membros a darem garantias 
legais relativamente à plena proteção do 
princípio da confidencialidade das fontes e 
exorta à aplicação estrita da jurisprudência 
do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem nesta matéria, incluindo em 
relação a denúncias; insta a que os 
jornalistas sejam protegidos de ameaças e 
violência, uma vez que os jornalistas de 
investigação são muitas vezes ameaçados 
em resultado das suas atividades; destaca a 
necessidade de apoiar e fomentar o 
jornalismo de investigação e insta os 
Estados-Membros e a Comissão Europeia 
a avançarem com mecanismos de apoio e 
promoção do jornalismo de investigação;

Or. en
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Alteração 131
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental para jornalistas e cidadãos; 
sublinha que o direito de acesso aos 
documentos e à informação é fundamental 
e apela a uma plena proteção do princípio 
da confidencialidade das fontes e à 
aplicação estrita da jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
nesta matéria, incluindo em relação a 
denúncias; insta todos os Estados-
Membros da UE a descriminalizar a 
difamação; exorta a que os jornalistas 
sejam protegidos de intimidação, assédio,
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; salienta, ainda, que tal pressão 
tem um "efeito de arrefecimento" na 
liberdade de expressão, que conduz à 
auto-censura entre os meios de 
comunicação social; destaca a necessidade 
de apoiar e fomentar o jornalismo de 
investigação e de promover o jornalismo 
ético nos meios de comunicação social, 
através do desenvolvimento de normas 
profissionais e de procedimentos de 
recurso adequados, nomeadamente através 
de formação profissional;

Or. en
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Alteração 132
Rui Tavares
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; sublinha que o direito 
de acesso aos documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena proteção 
do princípio da confidencialidade das 
fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nesta matéria, 
incluindo em relação a denúncias; insta a 
que os jornalistas sejam protegidos de 
ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios 
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

7. Salienta a importância de assegurar a 
independência dos jornalistas, tanto 
relativamente a pressões internas, dos 
editores ou dos proprietários, como a 
pressões externas, de grupos de pressão 
políticos ou económicos ou de outros 
grupos de interesses; lamenta que em 
muitos Estados-Membros seja exercida 
pressão política sobre os meios de 
comunicação social, o que suscita 
apreensão entre organizações europeias e 
internacionais, no mundo académico e na 
sociedade civil; salienta a importância de 
iniciar o diálogo político com as 
autoridades, para precaver a adoção de 
legislação que comprometa a liberdade e 
independência dos meios de comunicação 
social e procure reduzir as opiniões 
críticas às opiniões maioritárias; sublinha 
que o direito de acesso aos documentos e à 
informação é fundamental e apela a uma 
plena proteção do princípio da 
confidencialidade das fontes e à aplicação 
estrita da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem nesta 
matéria, incluindo em relação a denúncias; 
insta a que os jornalistas sejam protegidos 
de ameaças e violência, uma vez que os 
jornalistas de investigação são muitas 
vezes ameaçados em resultado das suas 
atividades; lamenta a violência exercida 
contra os jornalistas em alguns 
Estados-Membros, nomeadamente a 
Bulgária, Chipre, a França, a Itália, a 
Grécia e a Espanha; assinala importância 
de prevenir a violência contra os 
jornalistas e o assédio dos mesmos no 
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contexto da cobertura de manifestações e 
eventos públicos, a que se assistiu na 
Grécia, em Portugal, na Roménia e na 
Espanha, salientando, simultaneamente, 
a necessidade de aplicação da lei, para 
respeitar o papel desempenhado pelos 
meios de comunicação social e garantir 
que prestem informações livremente e em 
segurança; destaca a necessidade de apoiar 
e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios
de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e 
de procedimentos de recurso adequados;

Or. en

Alteração 133
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Realça que a proteção oficial que é 
imperativo dar aos meios de comunicação 
e aos jornalistas não constitui uma 
autorização para violar a legislação 
aprovada de forma democrática ou 
recusar direitos fundamentais - como o 
direito à privacidade, o direito ao respeito 
da reputação e da honra, a proibição de 
interceção não autorizada de telefonemas 
ou outras comunicações ou a perseguição 
de pessoas na rua para tirar fotografias; 
faz notar que a necessidade dos 
jornalistas e meios de comunicação de 
proteger as fontes confidenciais e os 
denunciantes tem de ser contrabalançada 
pelo direito das autoridades e órgãos 
judiciais nacionais - de forma 
independente de influências políticas ou 
outras - de cercear atos repreensíveis de 
meios comunicação e jornalistas através 
de procedimentos instituídos pelo Estado 
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de direito;

Or. nl

Alteração 134
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Realça a importância da luta contra 
a impunidade; entende que as autoridades 
dos Estados-Membros não podem 
combater as ameaças e a violência e zelar 
pela segurança dos jornalistas sem que os 
órgãos políticos, judiciais e policiais deem 
garantias de que atuarão de forma 
decisiva contra qualquer pessoa que 
ataque os jornalistas e o seu trabalho; 
nota que a impunidade afeta não só a 
liberdade da imprensa mas também o 
trabalho diário dos jornalistas, porquanto 
cria um clima de medo e de autocensura;

Or. sl

Alteração 135
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Reconhece que é crescente o número 
de jornalistas empregados em condições 
precárias, sem garantias sociais comuns 
no mercado de trabalho normal e exorta à 
melhoria das condições de trabalho dos 
profissionais da comunicação social;
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Or. en

Alteração 136
Renate Weber, Ioan Enciu

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Exorta os Estados-Membros a 
adotarem legislação que previna a 
infiltração das salas de redação por 
agentes dos serviços de informações 
secretas, porquanto essas práticas 
comprometem extremamente a liberdade 
de expressão, uma vez que permitem a 
vigilância das salas de redação e geram 
um clima de desconfiança, impedem a 
recolha de informações e ameaçam a 
confidencialidade das fontes de 
informação e procuram, em última 
instância, desinformar e manipular o 
público, prejudicando também a 
credibilidade dos meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 137
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Salienta que, em particular em 
tempos de austeridade, o papel de 
acompanhamento dos jornalistas é 
essencial para assegurar o bom 
funcionamento da democracia e a boa 
governação; observa com apreensão que, 
especialmente a nível das autoridades 
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locais, bem como a nível da União 
Europeia, é cada vez menor o número de 
jornalistas que desenvolvem uma 
atividade de acompanhamento da 
democracia e boa governação; exorta os 
Estados-Membros e todas as partes 
interessadas a preverem financiamento 
suficiente, em particular para o 
jornalismo de investigação;

Or. en

Alteração 138
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Exorta os Estados-Membros a 
estabelecerem formalmente uma distinção 
legal entre os meios de comunicação 
social com base na Internet criados por 
jornalistas, incluindo as variantes escrita 
e audiovisual, que aderem a normas e 
códigos de conduta jornalísticos, e os 
meios de comunicação social baseados na 
Internet produzidos por leigos, como é o 
caso dos blogues pessoais;

Or. en

Alteração 139
Rui Tavares, Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Deplora a relutância dos 
Estados-Membros da UE em 
descriminalizar a difamação, como 
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demonstrado pelo facto de apenas 5 dos 
27 Estados-Membros ter descriminalizado 
a difamação; 

Or. en

Alteração 140
Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Assinala a necessidade de promover 
o jornalismo ético na comunicação social; 
exorta a Comissão Europeia a propor um 
instrumento jurídico (por exemplo, 
através de uma recomendação como a 
Recomendação de 20 de Dezembro de 
2006 relativa à proteção dos menores e da 
dignidade humana e ao direito de resposta 
em relação ao desenvolvimento da 
competitividade da indústria europeia de 
serviços audiovisuais e de informação), a 
fim de assegurar que os Estados-Membros 
obriguem o setor da comunicação social a 
desenvolver normas profissionais e 
códigos deontológicos que incluam a 
obrigação de indicar a diferença entre 
factos e opiniões no contexto da 
transmissão de informações, a 
necessidade de rigor, imparcialidade e 
objetividade, o respeito da privacidade das 
pessoas, o dever de retificar as 
informações incorretas e o direito de 
resposta; é seu entender que este quadro 
legal deve prever o estabelecimento, pelo 
setor da comunicação social, de uma 
entidade independente de regulação dos 
meios de comunicação social – que 
funcione independentemente da 
interferência política ou de qualquer 
outra interferência externa – que possa 
tratar as queixas relativas à imprensa com 
base em normas profissionais e códigos 
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deontológicos e que tenha autoridade 
para aplicar sanções apropriadas;

Or. en

Alteração 141
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff, Ioan Enciu

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Apoia os esforços concretos em 
sentido ascendente, iniciados por 
jornalistas europeus em defesa dos seus 
direitos fundamentais, criando, para o 
efeito, um centro de apoio para 
documentar alegadas violações desses 
direitos (em consentaneidade com o 
projeto-piloto (alteração n.º 1225), que foi 
aprovada em plenária como parte da 
posição do Parlamento sobre o orçamento 
de 2013, em 23 de Outubro de 2012);

Or. en

Alteração 142
Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Salienta a importância de assegurar 
a independência dos jornalistas tanto das 
pressões internas dos editores ou 
proprietários, como das pressões externas 
de grupos de pressão políticos ou 
económicos ou de outros grupos de 
interesses; lamenta que em muitos 
Estados-Membros seja exercida pressão 
política sobre os meios de comunicação 
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social, com especial ênfase na Hungria, 
país em que, desde 2010, a estrutura da 
comunicação social foi 
fundamentalmente reorganizada, o que 
suscita apreensão entre organizações 
europeias e internacionais, no mundo 
académico e na sociedade civil; salienta a 
importância de iniciar o diálogo político 
com as autoridades, para precaver a 
adoção de legislação que comprometa a 
liberdade e independência dos meios de 
comunicação social e procure reduzir as 
opiniões críticas às opiniões maioritárias; 
sublinha que o direito de acesso aos 
documentos e à informação é 
fundamental e apela a uma plena 
proteção do princípio da 
confidencialidade das fontes e à aplicação 
estrita da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem nesta 
matéria, incluindo em relação a 
denúncias; insta a que os jornalistas 
sejam protegidos de ameaças e violência, 
uma vez que os jornalistas de investigação 
são muitas vezes ameaçados em resultado 
das suas atividades; lamenta a violência 
exercida contra os jornalistas em alguns 
Estados-Membros, nomeadamente a 
Bulgária, Chipre, a França, a Itália, a 
Grécia e a Espanha; assinala a 
importância de prevenir a violência 
contra os jornalistas e o assédio dos 
mesmos no contexto da cobertura de 
manifestações e eventos públicos, a que se 
assistiu na Grécia, em Portugal, na 
Roménia e na Espanha, salientando, 
simultaneamente, a necessidade de 
aplicação da lei, para respeitar o papel 
desempenhado pelos meios de 
comunicação social e garantir que 
prestem informações livremente e em 
segurança; destaca a necessidade de 
apoiar e promover o jornalismo de 
investigação e o jornalismo ético na 
comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais 
e de procedimentos de recurso adequados;
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Or. en

Alteração 143
Marek Henryk Migalski

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a necessidade de definir 
normas relativas à informação política 
nos meios de comunicação social 
audiovisual, de forma a garantir um acesso 
justo a diferentes concorrentes políticos, 
diferentes opiniões e pontos de vista, 
nomeadamente por ocasião de eleições e 
referendos, permitindo aos cidadãos formar 
as suas opiniões sem a influência indevida 
de um poder dominante em matéria de 
formação de opiniões;

8. Salienta a necessidade de garantir um 
acesso justo a diferentes concorrentes 
políticos, diferentes opiniões e pontos de 
vista, nomeadamente por ocasião de 
eleições e referendos, permitindo aos 
cidadãos formar as suas opiniões sem a 
influência indevida de um poder dominante 
em matéria de formação de opiniões;

Or. pl

Alteração 144
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a necessidade de definir normas 
relativas à informação política nos meios 
de comunicação social audiovisual, de 
forma a garantir um acesso justo a 
diferentes concorrentes políticos, diferentes 
opiniões e pontos de vista, nomeadamente 
por ocasião de eleições e referendos, 
permitindo aos cidadãos formar as suas 
opiniões sem a influência indevida de um 
poder dominante em matéria de formação 
de opiniões;

8. Salienta a necessidade de definir normas 
relativas à informação política nos meios 
de comunicação social audiovisual, de 
forma a garantir um acesso justo a 
diferentes concorrentes políticos, diferentes 
opiniões e pontos de vista, nomeadamente 
por ocasião de eleições e referendos, 
permitindo aos cidadãos formar as suas 
opiniões sem a influência indevida de um 
poder dominante em matéria de formação 
de opiniões; assinala que cumpre que 
estas normas sejam devidamente 
aplicadas pelos organismos de regulação;
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Or. en

Alteração 145
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a necessidade de definir normas 
relativas à informação política nos meios 
de comunicação social audiovisual, de 
forma a garantir um acesso justo a 
diferentes concorrentes políticos, diferentes 
opiniões e pontos de vista, nomeadamente 
por ocasião de eleições e referendos, 
permitindo aos cidadãos formar as suas 
opiniões sem a influência indevida de um 
poder dominante em matéria de formação 
de opiniões;

8. Salienta a necessidade de normas 
relativas à informação política em todo o 
setor da comunicação social audiovisual, 
de forma a garantir um acesso justo a 
diferentes concorrentes políticos, diferentes 
opiniões e pontos de vista, nomeadamente 
por ocasião de eleições e referendos, 
permitindo aos cidadãos formar as suas 
opiniões sem a influência indevida de um 
poder dominante em matéria de formação 
de opiniões;

Or. en

Alteração 146
Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Salienta que o direito fundamental à 
liberdade de expressão e à liberdade dos 
meios de comunicação social não está 
somente reservada aos meios de 
comunicação social tradicionais, mas 
cobre igualmente os meios de 
comunicação social e outras novas formas 
de comunicação.

Or. en
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Alteração 147
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Realça a necessidade de mais 
medidas de harmonização jurídica para 
proteger os menores, principalmente no 
que respeita ao conteúdo em linha; além 
disso, propõe a elaboração de 
regulamentação pormenorizada e de mais 
normas europeias que proíbam o 
incitamento ao ódio e assegurem o 
respeito da dignidade humana, como as 
restrições à liberdade de expressão 
consagradas na constituição;

Or. hu

Alteração 148
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Assinala que, num ambiente cada vez 
mais digital, os meios de comunicação 
social de serviço público desempenham 
um papel essencial para garantir o acesso 
dos cidadãos à informação em linha e 
para formar a sua opinião a partir de uma 
diversidade de fontes; reconhece, a este 
respeito, que a prestação de serviços 
Internet por parte dos meios de 
comunicação social de serviço público 
contribui para a sua missão;

Or. en



AM\919861PT.doc 91/119 PE500.572v01-00

PT

Alteração 149
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Assinala que, num ambiente cada vez 
mais digital, os meios de comunicação 
social de serviço público desempenham 
um papel essencial para garantir o acesso 
dos cidadãos à informação em linha e 
para formar a sua opinião a partir de uma 
diversidade de fontes;

Or. en

Alteração 150
Josef Weidenholzer

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. A liberdade dos meios de 
comunicação social inclui igualmente o 
direito das pessoas de obterem um acesso 
sem restrições à informação através de 
novos meios de comunicação social e 
intercâmbio de informações sobre os 
acontecimentos políticos. São, por 
conseguinte, necessárias medidas que 
reforcem e não restrinjam a liberdade na 
Internet. As liberdades democráticas 
fundamentais, como a proibição da 
censura prévia, a liberdade de discurso ou 
o direito à vida privada devem, por 
conseguinte, ser igualmente garantidos na 
Internet;

Or. de
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Alteração 151
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Assinala a crescente importância dos 
agregadores de notícias, motores de 
pesquisa e outros intermediários na 
disseminação da informação e conteúdos 
noticiosos na Internet e acesso aos 
mesmos e exorta a Comissão a incluir 
estes atores da Internet no quadro 
regulamentar da UE aquando da revisão 
da diretiva relativa aos serviços de 
comunicação audiovisuais, a fim de 
acometer os problemas da discriminação 
de conteúdos e distorção da seleção das 
fontes;

Or. en

Alteração 152
Rui Tavares
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Salienta a importância de 
salvaguardar a liberdade de expressão e 
informação na Internet, garantindo, para 
o efeito, nomeadamente, a respetiva 
neutralidade;

Or. en

Alteração 153
Kinga Gál
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Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Salienta que é essencial abordar a 
questão do fornecimento transfronteiriço 
de meios de comunicação relativamente 
às questões de jurisdição; considera que 
as discrepâncias entre a regulamentação e 
as práticas das autoridades dos 
Estados-Membros individuais tornam 
muito difícil tomar medidas eficazes e 
substanciais contra os fornecedores 
estabelecidos noutro Estado-Membro e 
que, desta forma, os órgãos de 
comunicação têm a oportunidade de se 
esquivar à responsabilidade devido à 
localização da sua sede ou da jurisdição; 
portanto, propõe como solução para este 
problema - além de regulamentação 
conjunta mais pormenorizada do que 
acontece atualmente - possibilitar a 
adoção de medidas eficazes contra os 
fornecedores transfronteiriços;

Or. hu

Alteração 154
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Incentiva a Comissão e os 
Estados-Membros - no quadro da política 
da Comissão em matéria de literacia 
mediática - a votarem a devida atenção à 
importância da educação para os meios 
de comunicação social, que deve dar aos 
cidadãos competências na área da 
interpretação crítica e a capacidade de 
seleção do crescente volume de 
informações disponíveis;
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Or. en

Alteração 155
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 8-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Salienta que é indispensável o 
envolvimento mais abrangente possível 
das organizações de corregulação no 
controlo dos meios de comunicação; 
recorda que a autorregulação que é 
completamente independente do Estado 
não permite isto, dado que os sistemas 
constitucionais e de administração 
pública divergentes dos Estados-Membros 
tornam impossível subordinar isto a 
normas uniformes comuns;

Or. hu

Alteração 156
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 8-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Exorta a Comissão a verificar se os 
Estados-Membros atribuem as suas 
licenças de radiodifusão com base em 
critérios objetivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionais;

Or. en

Alteração 157
Kinga Gál
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Proposta de resolução
N.º 8-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-D. Realça que outra componente 
importante da regulamentação conjunta 
dos meios de comunicação é a 
harmonização de certas questões 
relacionadas com as normas de entrada 
no mercado, incluindo a normalização 
das taxas de fornecimento de serviços de 
comunicação social a pagar à autoridade 
dos meios de comunicação (para cobrir os 
serviços de comunicação social lineares 
fornecidos por cabo, satélite e Internet);

Or. hu

Alteração 158
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha a importância de monitorizar a 
liberdade dos meios de comunicação social
na Europa e de elaborar relatórios anuais 
sobre o assunto, com base nas normas 
detalhadas desenvolvidas pelo Conselho da 
Europa e pela OSCE e na abordagem 
analítica baseada em riscos e em 
indicadores desenvolvida por um estudo 
independente realizado pela Comissão, em 
associação com ONG, partes interessadas e 
peritos; considera que esta tarefa deve ser 
desempenhada pela Comissão, pela 
Agência dos Direitos Fundamentais e/ou 
pelo Centro do IUE para o Pluralismo e a 
Liberdade dos Meios de Comunicação 
Social;

9. Sublinha a importância de monitorizar a 
liberdade dos meios de comunicação social 
na Europa e de elaborar relatórios anuais 
sobre o assunto, com base nas normas 
detalhadas desenvolvidas pelo Conselho da 
Europa e pela OSCE e na abordagem 
analítica baseada em riscos e em 
indicadores desenvolvida por um estudo 
independente realizado pela Comissão, em 
associação com ONG, partes interessadas e 
peritos; salienta a importância de levar 
estas normas europeias comuns ao 
conhecimento do grande público;
considera que esta tarefa deve ser 
desempenhada pela Comissão, pela 
Agência dos Direitos Fundamentais e/ou 
pelo Centro do IUE para o Pluralismo e a 
Liberdade dos Meios de Comunicação 
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Social;

Or. en

Alteração 159
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha a importância de monitorizar a 
liberdade dos meios de comunicação social 
na Europa e de elaborar relatórios anuais 
sobre o assunto, com base nas normas 
detalhadas desenvolvidas pelo Conselho da 
Europa e pela OSCE e na abordagem 
analítica baseada em riscos e em 
indicadores desenvolvida por um estudo 
independente realizado pela Comissão, em 
associação com ONG, partes interessadas e 
peritos; considera que esta tarefa deve ser 
desempenhada pela Comissão, pela 
Agência dos Direitos Fundamentais e/ou 
pelo Centro do IUE para o Pluralismo e a 
Liberdade dos Meios de Comunicação 
Social;

9. Sublinha a importância e a urgência de 
monitorizar regularmente a liberdade dos 
meios de comunicação social em todos os 
Estados-Membros e de elaborar relatórios 
anuais sobre o assunto, com base nas 
normas detalhadas desenvolvidas pelo 
Conselho da Europa e pela OSCE e na 
abordagem analítica baseada em riscos e 
em indicadores desenvolvida por um 
estudo independente realizado pela 
Comissão, em associação com ONG, partes 
interessadas e peritos, com vista a 
monitorizar e supervisionar os 
desenvolvimentos e as mudanças na 
legislação relativa aos meios de 
comunicação; considera que esta tarefa 
deve ser desempenhada pela Comissão, 
pela Agência dos Direitos Fundamentais 
e/ou pelo Centro do IUE para o Pluralismo 
e a Liberdade dos Meios de Comunicação 
Social;

Or. sl

Alteração 160
Stanimir Ilchev

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Sublinha a importância de monitorizar a 9. Sublinha a importância de monitorizar 
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liberdade dos meios de comunicação social 
na Europa e de elaborar relatórios anuais 
sobre o assunto, com base nas normas 
detalhadas desenvolvidas pelo Conselho da 
Europa e pela OSCE e na abordagem 
analítica baseada em riscos e em 
indicadores desenvolvida por um estudo 
independente realizado pela Comissão, em 
associação com ONG, partes interessadas e 
peritos; considera que esta tarefa deve ser 
desempenhada pela Comissão, pela 
Agência dos Direitos Fundamentais e/ou 
pelo Centro do IUE para o Pluralismo e a 
Liberdade dos Meios de Comunicação 
Social;

anualmente a liberdade e o pluralismo dos 
meios de comunicação social na Europa e 
de elaborar relatórios anuais sobre o 
assunto, com base nas normas detalhadas 
desenvolvidas pelo Conselho da Europa e 
pela OSCE e na abordagem analítica 
baseada em riscos e em indicadores 
desenvolvida por um estudo independente 
realizado pela Comissão, em associação 
com ONG, partes interessadas e peritos; 
considera que esta tarefa deve ser 
desempenhada pela Comissão, em 
colaboração com a Agência dos Direitos 
Fundamentais e/ou pelo Centro do IUE 
para o Pluralismo e a Liberdade dos Meios 
de Comunicação Social e que ela deve 
publicar um relatório anual com os 
resultados dessa monitorização; considera 
que a Comissão deve apresentar esse 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de Ministros e propor quaisquer 
ações e medidas decorrentes das 
conclusões do mesmo; 

Or. bg

Alteração 161
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Exorta as autoridades polacas a 
porem termo à discriminação da TV 
católica Trwam e a restabelecerem o 
pluralismo nos meios de comunicação 
social públicos;

Or. en

Alteração 162
Marco Scurria.
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Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Observa que, numa sociedade 
multimédia, em que o número de atores 
do mercado mundial com fins meramente 
comerciais aumentou, é essencial um 
serviço público forte que garanta uma 
paisagem pluralista a nível dos meios de 
comunicação social e que salvaguarde e 
promova a liberdade de expressão, desde 
que seja mantida a necessária distância 
em relação à influência dos poderes 
públicos;

Or. en

Alteração 163
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta que os Estados-Membros 
devem assegurar que as condições de 
trabalho dos jornalistas cumprem as 
disposições da Carta Social Europeia; 
realça a importância dos contratos 
coletivos para jornalistas e da 
representação sindical dos coletivos de 
jornalistas, a qual deve ser permitida para 
todos os trabalhadores, mesmo que sejam 
membros de um grupo restrito, trabalhem 
em pequenas empresas ou tenham formas 
atípicas de contratos, tais como o trabalho 
temporário, porquanto a segurança do 
emprego lhes permite exprimir-se e atuar 
em conjunto, bem como defender as suas 
normas profissionais mais fácil e 
eficazmente;

Or. sl
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Alteração 164
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Exorta a Comissão a lançar a 
Comunicação sobre os indicadores de 
pluralismo nos meios de comunicação 
social nos Estados-Membros da UE, em 
conformidade com a "abordagem em três 
etapas" proposta, tal como mencionado 
em janeiro de 2007; observa que a 
comunicação deverá ser seguida de uma 
ampla consulta pública de todos os atores 
envolvidos;

Or. en

Alteração 165
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Insta a Comissão a dar seguimento 
ao relatório do Grupo de Alto Nível sobre 
a Liberdade dos Meios de Comunicação 
Social, nomeadamente através da 
elaboração de uma proposta relativa a um 
conjunto de orientações da UE sobre a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 166
Renate Weber
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Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Considera que a UE tem tantas 
competências para tomar medidas 
legislativas destinadas a garantir, proteger 
e promover a liberdade de expressão e de 
informação, a liberdade de imprensa e o 
pluralismo, como tem para tomar medidas 
no domínio da proteção dos menores e da 
dignidade humana, da diversidade 
cultural, do acesso dos cidadãos à 
informação e/ ou da cobertura de eventos 
importantes, da promoção dos direitos das 
pessoas com deficiência, da defesa do 
consumidor em relação às comunicações 
comerciais e do direito de resposta, que 
constituem interesses gerais abrangidos 
pela DSCSA; considera, 
simultaneamente, que qualquer 
disposição regulamentar deve basear-se 
numa análise pormenorizada e cuidadosa 
da situação na União Europeia e nos seus 
Estados-Membros, dos problemas a 
resolver e das melhores formas de os 
abordar; considera que as iniciativas não 
legislativas, tais como a monitorização, a 
autorregulação, os códigos de conduta, 
bem como a aplicação do artigo 7.º do 
TUE, quando for caso disso, são mais 
viáveis nesta fase, conforme solicitado 
pela maioria dos interessados, tendo em 
conta o facto de que, em determinados 
Estados-Membros, algumas das maiores 
ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social  provêm da legislação 
recentemente aprovada;

Or. en

Alteração 167
Marek Henryk Migalski
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Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Convida a Comissão a 
institucionalizar a cooperação e a 
coordenação a nível da UE em matéria de 
meios de comunicação social, por 
exemplo estabelecendo um grupo de 
reguladores europeu para os serviços de 
comunicação social audiovisual, e a 
harmonizar o estatuto das autoridades 
nacionais de regulamentação previsto nos 
artigos 29.º e 30.º da "Diretiva Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual" 
(DSCSA), assegurando a sua 
independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo 
de monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

Suprimido

Or. pl

Alteração 168
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das 
autoridades nacionais de regulamentação 
previsto nos artigos 29.º e 30.º da "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), assegurando a sua 
independência, imparcialidade e 

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, estabelecendo um grupo de 
reguladores europeu para os serviços de 
comunicação social audiovisual, e a 
harmonizar o estatuto das autoridades 
nacionais de regulamentação previsto nos 
artigos 29.º e 30.º da "Diretiva Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual" 
(DSCSA) e a reforçar o seu papel na 
próxima revisão da DSCSA, assegurando a 
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transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

sua independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

Or. en

Alteração 169
Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Niccolò Rinaldi

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das 
autoridades nacionais de regulamentação 
previsto nos artigos 29.º e 30.º da "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), assegurando a sua 
independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

10. Reitera o seu apelo à Comissão no 
sentido de garantir, na União Europeia e 
nos seus Estados-Membros, o respeito, a 
proteção e a promoção do direito 
fundamental à liberdade de expressão e à 
informação, o pluralismo e a liberdade 
dos meios de comunicação social, através 
de uma iniciativa legislativa tendente a 
garantir a plena aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais, da CEDH e da 
jurisprudência conexa em termos de 
obrigações positivas no setor da 
comunicação social; tal iniciativa deve 
abranger disposições sobre a 
transparência da propriedade dos meios 
de comunicação social, a sua 
concentração, as regras relativas aos 
conflitos de interesses, por forma a evitar 
que os poderes político e económico 
influenciem indevidamente os meios de 
comunicação social e a independência dos 
órgãos de supervisão dos mesmos; 
convida nesta perspetiva, a Comissão a 
institucionalizar a cooperação e a 
coordenação a nível da UE em matéria de 
meios de comunicação social, por exemplo 
estabelecendo um grupo de reguladores 
europeu para os serviços de comunicação 
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social audiovisual, e a harmonizar o 
estatuto das autoridades nacionais de 
regulamentação previsto nos artigos 29.º e 
30.º da "Diretiva Serviços de Comunicação 
Social Audiovisual" (DSCSA), 
assegurando a sua independência, 
imparcialidade e transparência em relação 
aos seus processos de tomada de decisões, 
ao exercício dos seus poderes e ao processo 
de monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

Or. en

Alteração 170
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das 
autoridades nacionais de regulamentação 
previsto nos artigos 29.º e 30.º da "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), assegurando a sua 
independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo 
de monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das 
autoridades nacionais de regulamentação, 
alterando, para o efeito a "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), a fim de 
assegurar a sua imparcialidade e 
transparência e que pautem a sua conduta 
pela independência no exercício das suas 
obrigações e dos poderes que lhe foram 
confiados, e conferindo-lhes os poderes 
sancionários adequados para assegurar a 
aplicação das suas decisões; exorta a 
Comissão a certificar-se de que, ao 
aplicarem sanções, as autoridades 
reguladoras dos meios de comunicação 
social respeitam os requisitos de 
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necessidade e proporcionalidade;

Or. en

Alteração 171
Georgios Papanikolaou

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das 
autoridades nacionais de regulamentação 
previsto nos artigos 29.º e 30.º da "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), assegurando a sua 
independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das 
autoridades nacionais de regulamentação 
previsto nos artigos 29.º e 30.º da "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), assegurando a sua 
independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões; 
exorta a Comissão a estabelecer 
claramente a esfera de competências das 
autoridades de regulamentação, 
nomeadamente em termos de regulação e 
monitorização da natureza não política do 
conteúdo dos meios de comunicação 
social;

Or. el

Alteração 172
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Convida a Comissão a institucionalizar 
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das 
autoridades nacionais de regulamentação 
previsto nos artigos 29.º e 30.º da "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), assegurando a 
sua independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

10. Convida a Comissão a rever a Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual (DSCSA) e a avaliar a 
possibilidade de alargar o seu âmbito de 
aplicação a normas mínimas relativas ao 
respeito, à proteção e à promoção do 
direito fundamental à liberdade de 
expressão e de informação, à liberdade e 
ao pluralismo dos meios de comunicação 
social, e a dar aplicação à jurisprudência 
correlata da UE e do TEDH, porquanto a 
diretiva tem por objetivo criar um espaço 
sem fronteiras internas para os serviços 
de comunicação social audiovisual, 
garantindo, simultaneamente, um elevado 
nível de salvaguarda dos objetivos de 
interesse geral, uma vez que, em 
conformidade com a jurisprudência, as 
autoridades têm a obrigação positiva de 
estabelecerem um quadro legislativo e 
administrativo garante do efetivo 
pluralismo1; convida, por conseguinte, a 
Comissão a institucionalizar a cooperação 
e a coordenação a nível da UE em matéria 
de meios de comunicação social, por 
exemplo estabelecendo um grupo de 
reguladores europeu para os serviços de 
comunicação social audiovisual, e a 
harmonizar o estatuto das autoridades 
nacionais de regulamentação previsto nos 
artigos 29.º e 30.º da DSCSA, assegurando
- como é o caso do modelo da autoridades 
de regulamentação no quadro das 
comunicações eletrónicas - a sua 
independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, o efetivo financiamento 
para levarem a cabo as suas atividades, e 
conferindo-lhes os poderes sancionários 
adequados para assegurar a aplicação das 
suas decisões; exorta os Estados-Membros 
a procederem imediatamente a reformas 
que visem a consecução destes objetivos; 
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__________________
1TEDH, Centro Europa 7, 7 de junho de 
2012, n.º 134

Or. en

Alteração 173
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Convida a Comissão a institucionalizar
a cooperação e a coordenação a nível da 
UE em matéria de meios de comunicação 
social, por exemplo estabelecendo um 
grupo de reguladores europeu para os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, e a harmonizar o estatuto das
autoridades nacionais de regulamentação 
previsto nos artigos 29.º e 30.º da "Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual" (DSCSA), assegurando a 
sua independência, imparcialidade e 
transparência em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, e conferindo-lhes os 
poderes sancionários adequados para 
assegurar a aplicação das suas decisões;

10. Convida a Comissão a encorajar a 
cooperação e o intercâmbio de práticas de 
excelência entre as autoridades nacionais 
de regulamentação previsto nos artigos 29.º 
e 30.º da "Diretiva Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual" 
(DSCSA), os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades reguladoras 
sejam independentes, imparciais e 
transparentes em relação aos seus 
processos de tomada de decisões, ao 
exercício dos seus poderes e ao processo de 
monitorização, efetivamente financiadas 
para o exercício das respetivas atividades, 
e que disponham dos poderes sancionários 
adequados para assegurar a aplicação das 
suas decisões;

Or. en

Alteração 174
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

10-A. Exorta a Comissão a assegurar o 
cumprimento das recomendações do 
Parlamento Europeu, da Comissão e do 
Conselho da Europa sobre a preservação 
do sistema duplo de televisão pública e 
privada e de estações de rádio, 
nomeadamente assegurando que "os 
serviços de radiodifusão pública têm os 
recursos e instrumentos necessários à 
garantia de uma efetiva independência em 
relação à pressão política e às forças de 
mercado";

Or. en

Alteração 175
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Exorta as autoridades reguladoras 
nacionais à cooperação e coordenação à 
escala da UE na área da comunicação 
social através, por exemplo, da criação de 
uma Associação de Reguladores 
Europeus para os serviços de 
comunicação social audiovisual e da 
harmonização do estatuto das autoridades 
reguladoras nacionais, previsto nos 
artigos 29.º e 30.º da DSCSA, 
assegurando a sua independência, 
imparcialidade e transparência em 
relação aos seus processos de tomada de 
decisões, ao exercício dos seus poderes e 
ao processo de monitorização, bem como 
conferindo-lhes os poderes de sanção 
adequados para assegurar a aplicação das 
suas decisões;

Or. en
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Alteração 176
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-B. Insta a Comissão a reunir 
informações sobre legislação e boas 
práticas com vista à definição de normas 
de serviço público, tanto nos canais 
públicos como privados;

Or. en

Alteração 177
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 10-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-C. Exorta a Comissão a dar início aos 
procedimentos de criação de uma diretiva 
sobre as normas mínimas de respeito do 
pluralismo e da liberdade dos meios de 
comunicação social na UE;

Or. en

Alteração 178
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 10-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-D. Exorta a Comissão a implementar a 
ferramenta de monitorização do 
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pluralismo dos meios de comunicação 
social (MPM) para avaliar a liberdade dos 
mesmos na UE, já desenvolvida no estudo 
independente intitulado "The indicators 
for media pluralism in the Member States 
- Towards a risk-based approach", 
solicitado pela Comissão em 2007 e 
publicado em 2009;

Or. en

Alteração 179
Marek Henryk Migalski

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que tomem medidas 
adequadas e oportunas quando surgirem 
preocupações em relação à liberdade de 
expressão e informação, e à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE e nos seus Estados-Membros;

11. Solicita aos Estados-Membros que 
tomem medidas adequadas e oportunas 
quando surgirem preocupações em relação 
à liberdade de expressão e informação, e à 
liberdade e ao pluralismo dos meios de 
comunicação social nos Estados-Membros;

Or. pl

Alteração 180
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que tomem medidas adequadas e 
oportunas quando surgirem preocupações 
em relação à liberdade de expressão e 
informação, e à liberdade e ao pluralismo 
dos meios de comunicação social na UE e 
nos seus Estados-Membros;

11. Observa com apreensão que, na 
sequência do 11 de setembro, a legislação 
relativa ao acesso a documentos e à 
proteção das fontes se deteriorou em 
diversos Estados-Membros, dificultando 
gravemente o trabalho dos jornalistas de 
investigação; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que tomem medidas 
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adequadas e oportunas quando surgirem 
preocupações em relação à liberdade de 
expressão e informação, e à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE e nos seus Estados-Membros; 
salienta o facto de a nova legislação da 
UE, tal como a Diretiva Abuso de 
Mercado, não dever de forma alguma 
interferir na liberdade dos meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 181
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que tomem medidas 
adequadas e oportunas quando surgirem 
preocupações em relação à liberdade de 
expressão e informação, e à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE e nos seus Estados-Membros;

11. Solicita à Comissão, ao Conselho e aos 
Estados-Membros que tomem medidas 
adequadas e oportunas, proporcionadas e 
progressivas quando surgirem 
preocupações em relação à liberdade de 
expressão e informação, e à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE e nos seus Estados-Membros;

Or. en

Alteração 182
Claude Moraes

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Em caso de novas adesões à UE, 
deve ser dada maior ênfase à proteção das 
liberdades e da liberdade de expressão, 
amplamente consideradas elementos dos 
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direitos humanos e da condicionalidade 
ligada à democracia dos critérios de 
Copenhaga; insta a Comissão a 
prosseguir o acompanhamento do 
desempenho e dos progressos dos países 
candidatos à UE em matéria de proteção 
da liberdade dos meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 183
Antigoni Papadopoulou

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a tomarem medidas 
adequadas e oportunas quando surgirem 
apreensões em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como da vida privada 
e familiar em termos da liberdade de 
expressão, dos meios de comunicação 
social e da informação;

Or. en

Alteração 184
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Exorta os Estados-Membros a 
atualizarem a transposição da Diretiva 
2010/13/UE e da Decisão 2008/913/JAI, 
de forma a tornar judicialmente puníveis 
expressões xenófobas e totalitárias 
nostálgicas, também nas redes sociais na 
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internet, particularmente nas que se 
relacionam com a era nacional-socialista;

Or. en

Alteração 185
Tanja Fajon

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão a contemplar a 
introdução de uma certificação "EU 
Media" (meio de comunicação social da 
UE) que comprove o cumprimento das 
normas exigidas neste documento pelos 
meios de comunicação social;

Or. sl

Alteração 186
Rui Tavares

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Exorta a Comissão a dar aplicação 
à lei da concorrência no mercado da 
comunicação social, tendo 
especificamente em conta o pluralismo, a 
independência e a liberdade dos meios de 
comunicação social como condições 
fundamentais para a prestação de serviços 
e a concorrência leal nesse mercado;

Or. en

Alteração 187
Claude Moraes

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

11-B. Exorta a Comissão a assegurar que 
os critérios baseados no pluralismo e na 
propriedade sejam incluídos em cada 
avaliação do impacto de novas iniciativas 
de propostas legislativas;

Or. en

Alteração 188
Kinga Göncz

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social e a verificarem se os 
fundos públicos em matéria de meios de 
comunicação social de serviço público são 
utilizados de forma eficiente pelos Estados-
Membros;

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social e a controlarem se os 
fundos públicos em matéria de meios de 
comunicação social de serviço público são 
utilizados de forma eficiente e 
transparente pelos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 189
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social e a verificarem se os 
fundos públicos em matéria de meios de 
comunicação social de serviço público são 

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social e a verificarem se os 
fundos públicos destinados aos meios de 
comunicação social de serviço público são 
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utilizados de forma eficiente pelos 
Estados-Membros;

utilizados pelos Estados-Membros na 
observância estrita do Protocolo N.º 29 
aos Tratados;

Or. en

Alteração 190
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social e a verificarem se os 
fundos públicos em matéria de meios de 
comunicação social de serviço público são 
utilizados de forma eficiente pelos 
Estados-Membros;

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social; recorda que cumpre 
que a forma como os fundos públicos em 
matéria de meios de comunicação social de 
serviço público são utilizados pelos 
Estados-Membros seja transparente;

Or. en

Alteração 191
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social e a verificarem se os 
fundos públicos em matéria de meios de 
comunicação social de serviço público são 
utilizados de forma eficiente pelos 
Estados-Membros;

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social;

Or. en
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Alteração 192
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social e a verificarem se os 
fundos públicos em matéria de meios de 
comunicação social de serviço público são 
utilizados de forma eficiente pelos 
Estados-Membros;

12. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
transparência na propriedade dos meios de 
comunicação social, bem como a 
controlarem se os fundos públicos em 
matéria de meios de comunicação social de 
serviço público são utilizados de forma 
eficiente e transparente pelos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 193
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Manifesta a sua apreensão face à 
falta de transparência relativamente à 
propriedade dos meios de comunicação 
social na Europa e, consequentemente, 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
tomarem iniciativas garantes da 
transparência em matéria de propriedade 
e gestão dos meios de comunicação social, 
exigindo, nomeadamente, aos meios de 
radiodifusão, à imprensa e demais meios 
afins, a apresentação de informações 
suficientes sobre a propriedade às 
autoridades nacionais dos meios de 
comunicação social, aos registos de 
empresa e ao público, de forma a permitir 
a identificação dos beneficiários e 
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proprietários últimos dos meios de 
comunicação social, mediante, por 
exemplo, o ulterior desenvolvimento da 
base de dados Mavise;

Or. en

Alteração 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Insta os Estados-Membros a 
reforçarem as regras de propriedade e a 
transparência das mesmas; sublinha a 
importância de tornar públicos todos os 
proprietários e coproprietários, os
respetivos CV e o financiamento, de 
forma a que os cidadãos possam 
averiguar os interesses subjacentes aos 
seus meios de comunicação social;

Or. en

Alteração 195
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Exorta a UE e os Estados-Membros 
a garantirem que a liberdade de expressão 
seja plenamente respeitada na Internet em 
relação à prestação e à circulação de 
informações e alerta para os esforços das 
autoridades no sentido de exigir a 
obrigatoriedade de registo ou autorização, 
ou para controlar os conteúdos que lhes 
sejam alegadamente prejudiciais; 
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Or. en

Alteração 196
Marian-Jean Marinescu

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Sublinha que a liberdade dos meios 
de comunicação social deve abranger 
também a liberdade de acesso aos 
mesmos, garantindo a todos os cidadãos 
europeus o fornecimento e o acesso 
efetivos à Internet em banda larga, num 
prazo e a preço razoáveis, através do 
desenvolvimento ulterior de tecnologias 
sem fios, nomeadamente a ligação à 
Internet via satélite;

Or. en

Alteração 197
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 12-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-C. Sublinha que, segundo a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, as autoridades têm 
obrigações positivas, ao abrigo do artigo 
10.º do CEDH, no sentido de proteger a 
liberdade de expressão como um dos pré-
requisitos da verdadeira democracia, 
porquanto o genuíno exercício efetivo de 
determinadas liberdades não depende 
apenas do dever de não interferência do 
Estado, podendo, no entanto, requerer 
medidas positivas de proteção;
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Or. en

Alteração 198
Stanimir Ilchev

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Incentiva a Comissão e os 
Estados-Membros, no quadro da política 
da Comissão em matéria de literacia 
mediática, a prestarem a devida atenção à 
importância da educação para os meios 
de comunicação social, que deve dar aos 
cidadãos competências que lhes permitam 
interpretar de forma crítica e selecionar o 
crescente volume de informações 
disponíveis.

Or. bg

Alteração 199
Frank Engel

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Reconhece a mudança registada no 
âmbito dos meios de comunicação social, 
em especial no ambiente digital, e a 
crescente importância assumida pelas 
grandes empresas de tecnologia, 
incluindo os motores de pesquisa, e que 
pode dar lugar a concorrência desleal 
para com o setor da imprensa e à violação 
da legislação em matéria de direitos de 
autor; insta a Comissão a assegurar que 
sejam cumpridas, a este respeito, as 
regras vigentes na UE em matéria de 
concorrência e de direitos de autor;
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Or. en


