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Определяне на норми за свобода на медиите

За постигането на напредък по отношение на свободата и плурализма на медиите в 
Европа докладчикът предлага да се изпълнят следните стъпки.

а) обединяване на компетентност в областта на свободата и плурализма на 
медиите в ЕС:  необходимо е да се започне широк дебат с гражданите, 
заинтересованите лица, институциите, Съвета на Европа, ОССЕ и др., за да се 
анализира конкретното положение в ЕС и в неговите държави членки, да се установят 
проблемите и да се предложат решения. Проучванията и препоръките, които се 
подготвят в ЕП, Комисията, в групата на високо равнище и т.н., ще бъдат 
изключително полезни за вземане на информирани решения.

б) определяне и консолидиране на необвързващи норми, разработени на 
международно и европейско равнище, в Съвета на Европа (Съвета на министрите, 
Парламентарната асамблея, Европейския съд по правата на човека, члена на Комисията, 
отговарящ за правата на човека, Венецианската комисия), ОССЕ и неговия 
представител в областта на свободата на медиите, специалния докладчик на ООН за 
свободата на медиите, ЮНЕСКО и др. Тези органи са работили усилено в сферата на 
демокрацията, свободата и плурализма на медиите и е налице общ набор от норми, 
които се прилагат в държавите членки на ЕС.

в) гарантиране на мониторинг на нормите и на положението със свободата на 
медиите в ЕС и в държавите членки: прилагането на тези норми в областта на 
свободата на медиите следва да бъде наблюдавано, за да се определят заплахите за 
свободата на медиите и да се намерят решения за тях. Агенцията на ЕС за основните 
права може да получи мандат, както беше поискано от комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП, да извършва дейността по наблюдение 
на спазването на нормите, както и на положението със свободата на медиите в 
ЕС/държавите членки. Разработените от независимото проучване показатели могат да 
се използват като основа, а наблюдението да се извършва чрез установяването на 
контакт с НПО и заинтересовани лица за разработването на система за ранно 
предупреждение. След това Комисията, Съветът и ЕП биха могли да предприемат 
необходимите инициативи за справяне със заплахите за свободата на медиите и да 
намерят решения.

г) компетентността на ЕС в областта на свободата и плурализма на медиите: 
необходимо е да се изясни дали ЕС има компетентност да предлага и приема 
законодателни инициативи по този въпрос. Следва да се поиска правно становище от 
правните служби на ЕП, както и от други институции, и да се приканят академичните 
среди и експерти да дадат своя принос, най-вече представители на Центъра за медиен 
плурализъм и свобода на медиите към Европейския университетски институт, който 
вече работи по тези въпроси.

д) законодателна инициатива на ЕС, инициативи за саморегулиране, 
резервна намеса: необходимо е да се проведе широко обсъждане относно най-
подходящите начини за защита на свободата на медиите. Въпросите, на които следва да 
се намери отговор, са следните: ЕС насърчава законодателната инициатива, 
саморегулирането или „резервната“ намеса в случай на нарушения на свободата и 
плурализма на медиите в държавите членки? Кои аспекти се разглеждат, по какъв 
начин и на какво равнище? Може ли законодателната инициатива на ЕС да бъде 
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решението на всички проблеми, свързани със свободата и плурализма на медиите? Как 
да се гарантира, че ЕС или националното законодателство няма да създадат 
допълнителни възможности за политическо влияние на правителствата за контрол 
върху медиите? 

е) защита на свободата на медиите от национални независими регулаторни 
органи, които да си сътрудничат на равнище ЕС: един от начините би бил 
преразглеждането на Директивата за аудиовизуални медийни услуги (ДАВМУ) за 
хармонизиране на статута на регулаторните органи в държавите-членки и тяхното 
сътрудничество на равнището на ЕС — включително чрез преразглеждане и засилване 
на разпоредбите на член 29 относно контактния комитет и на член 30 относно 
„сътрудничество между регулаторните органи в държавите членки“ — като се 
гарантира, че те са независими, безпристрастни и прозрачни както по отношение на 
процеса на вземане на решения, така и при упражняването на техните правомощия и 
при извършването на процеса на наблюдение. Пресата, онлайн пресата и 
радиоразпръскването понастоящем не влизат в обхвата на Директивата за 
аудиовизуални медийни услуги (ДАВМУ) — пропуск, който следва да бъде запълнен, 
ако това е възможно. 

ж) специфични въпроси: докладът разглежда и въпроси, свързани със 
свободата на медиите като например: защитата на независимите журналисти както от 
вътрешен натиск от страна на редакторите или собствениците, така и от външен — от 
политическата власт или други заинтересовани групи. Защитата от заплахи и насилие 
също е основен елемент, тъй като разследващите журналисти често са обект на заплахи 
поради дейности, които извършват (от страна на организираната престъпност, 
икономически сили, екстремисти и т.н.).  Журналистите имат широки права за достъп
до документи и информация и източниците са защитени, включително лицата, които 
подават сигнали; в този контекст се анализира моделът на исландския закон за модерна 
медийна инициатива.  Обществените услуги за радиотелевизионно излъчване следва да 
не бъдат обект на политическа намеса по отношение на редакторската независимост, 
назначаването на персонал и финансирането, както и да осигуряват висококачествена 
информация, предоставяйки достъп на широк кръг от заинтересовани лица. По 
отношение на политическата информация се прилагат специфични правила, за да се 
гарантира справедлив достъп до политически конкуренти, становища и гледни точки, 
особено по време на избори и референдуми, за да се гарантира, че гражданите могат да 
формират мнението си без неправомерно влияние на една доминираща сила, 
формираща общественото мнение. Признават се специфичните характеристики на 
новите медии (интернет, блогове и т.н.) и следва да се избягва налагането на 
регистрационни практики, създаващи непропорционална тежест. Етичната 
журналистика се насърчава, като се гарантира, че медиите спазват принципите на 
недискриминация и се въздържат от расизъм, ксенофобия, хомофобия, дискриминация 
спрямо ромското население и сексизъм; като информацията за събития, свързани с 
насилие, се третира по подходящ начин и като се зачитат неприкосновеността и 
защитата на данните. Политиката на ЕС в областта на сливанията и медийния 
плурализъм, собствеността на медиите и медийната концентрация, прозрачността на 
собствеността на медиите, конфликта на интереси са въпроси, които също се 
разглеждат в контекста на техния принос за гарантиране на медийната свобода и 
плурализъм.

Заключение
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Докладчикът е изготвил този доклад като важен инструмент за участието на ЕП в по-
широк дебат относно свободата на медиите и като принос на институцията за защитата 
и насърчаването на основните права в ЕС и по-специално на свободата на изразяване, 
на мнение, на информация и свободата и плурализма на медиите. За тази цел е важно да 
се уцели подходящият момент за провеждане на широк дебат и графикът на изготвяне 
на докладите да вземе предвид предстоящото проучване на ЕП, извършвано от 
Института по европейско медийно право в Саарбрюкен/Брюксел относно „правото на 
гражданите на информация: право и политика в ЕС и неговите държави членки“1, 
препоръките на групата на високо равнище на Комисията и последващите 
решения на Комисията.  Докладчикът също така предлага през есента да се проведе 
изслушване относно свободата на медиите и плурализма, за да се използва приноса на 
експерти, заинтересовани лица, НПО, институции и граждани и в доклада да се 
включат полезни предложения. 

                                               
1 Проучването ще бъде актуализация на публикуваното през 2004 г. от Европейския институт за медии в 
Дюселдорф/Париж относно информацията на гражданите в ЕС: задължения на медиите и институциите 
по отношение на правото на гражданите на пълна и обективна информация“.


