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Žiniasklaidos laisvės standartų nustatymas

Siekiant, kad būtų žengtas žingsnis į priekį žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo Europoje link, 
pranešėja siūlo pradėti spręsti šiuos klausimus. 

a) sutelkti praktinę žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo patirtį ES: būtina pradėti 
plačias diskusijas su piliečiais, suinteresuotaisiais subjektais, institucijomis, Europos Taryba, 
ESBO ir kt., siekiant kad būtų išnagrinėta konkreti padėtis ES ir jos valstybėse narėse, 
nustatytos problemos ir pasiūlyti sprendimai. Tyrimai ir rekomendacijos, pradėtos EP, 
Europos Komisijoje, aukšto lygio darbo grupėje ir kt., bus ypač svarbūs priimant informacija 
pagrįstus sprendimus.

b) Europos Taryboje (Ministrų Taryboje, Parlamentinėje Asamblėjoje, Europos 
Žmogaus Teisių Teisme, Žmogaus teisių komisaro biure, Venecijos komisijoje), ESBO ir jos 
įgaliotinių žiniasklaidos laisvės klausimams biuruose, JT specialiojo pranešėjo dėl 
žiniasklaidos laisvės biure, UNESCO ir kt. nustatyti ir stiprinti tarptautiniu mastu ir Europos 
lygmeniu plėtojamas neįpareigojančios teisės normas. Minėtos institucijos intensyviai dirba 
demokratijos, žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo srityje; kadangi egzistuoja bendrų standartų 
visuma, ji turi būti taikoma ir ES valstybėse narėse.

c) užtikrinti žiniasklaidos laisvės standartų ir padėties stebėseną ES ir valstybėse 
narėse: žiniasklaidos laisvės standartų taikymas turi būti stebimas siekiant nustatyti 
žiniasklaidos laisvei kylančias grėsmes ir iš karto rasti sprendimus. Pagrindinių teisių 
agentūrai galėtų būti suteiktas, kaip anksčiau to reikalavo EP Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetas, įgaliojimas vykdyti šią standartų ir žiniasklaidos laisvės padėties ES 
ir jos valstybėse narėse stebėseną. Atlikus nepriklausomą tyrimą nustatyti rodikliai galėtų būti 
taikomi kaip pagrindas, o stebėsena, siekiant sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, vykdoma 
palaikant ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir suinteresuotaisiais subjektais. Tokiu 
atveju Komisija, Taryba ir EP galėtų imtis reikiamų iniciatyvų, kad būtų atkreipiamas 
dėmesys į žiniasklaidos laisvei kylančias grėsmes, ir siūlyti sprendimų.

d) Dėl ES kompetencijos žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo srityje: reikia išaiškinti, 
ar ES kompetentinga teikti pasiūlymus ir priimti teisėkūros iniciatyvą šiuo klausimu. Reikėtų 
paprašyti EP Teisės tarnybą pateikti nuomonę, kitos institucijos irgi galėtų pateikti nuomonę, 
mokslininkai ir ekspertai taip pat turėtų būti paraginti prisidėti, ypač Europos universiteto 
instituto Žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės centras, jau dirbantis šiuo klausimu.

e) ES teisėkūros iniciatyva, savireguliavimo iniciatyvos, paramos teikimas: reikėtų 
pradėti išsamias diskusijas, kaip tinkamiausiu būdu apsaugoti žiniasklaidos laisvę. Klausimai, 
į kuriuos reikia atsakyti, yra šie: ar ES turi skatinti teisėkūros iniciatyvą, savireguliavimą ar 
palaikomąjį įsikišimą, jei valstybėse narėse pažeidžiama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas? 
kuriuos aspektus reikia nagrinėti, kaip ir kokiu lygmeniu? Ar ES teisėkūros iniciatyva gali 
būti geriausias visų su žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu susijusių problemų sprendimas? kaip 
užtikrinti, kad ES ar nacionalinės teisės aktais nebus sukuriama galimybė vyriausybėms 
suteikti papildomų politinės įtakos galių kontroliuoti žiniasklaidą? 

f) nacionalinių nepriklausomų reguliavimo įstaigų, kurios turi bendradarbiauti ES 
lygmeniu, vykdoma žiniasklaidos laisvės apsauga: galima išeitis galėtų būti iš naujo svarstyti 
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą (AŽPD), suderinti reguliavimo įstaigų 
statusą valstybėse narėse ir jų bendradarbiavimą ES lygmeniu, įskaitant 29 straipsnio „Ryšių 
komitetas“ ir 30 straipsnio „Valstybių narių reguliavimo įstaigų bendradarbiavimas“ 
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persvarstymą ir stiprinimą, užtikrinant, kad reguliavimo įstaigos būtų nepriklausomos, 
nešališkos ir skaidrios tiek sprendimų priėmimo procese, tiek panaudodamos savo 
įgaliojimus, tiek stebėjimo procese. Šiuo metu AŽPD netaikoma spaudai, internetinei spaudai 
bei radijo transliacijoms, ir tai yra spraga, kurią, jei įmanoma, reikėtų panaikinti. 

g) konkretūs klausimai: pranešime taip pat turi būti atkreiptas dėmesys į svarbius 
žiniasklaidos laisvės klausimus, kaip antai žurnalistų nepriklausomybės apsauga nuo vidinio 
leidėjų ar savininkų spaudimo ir išorinio politinės valdžios ar kitų interesų grupių spaudimo. 
Apsauga nuo grėsmių ir smurto taip pat itin svarbi, nes tiriamosios žurnalistikos atstovams dėl 
jų veiklos dažnai būna grasinama (tai daro organizuoti nusikaltėliai, ekonominę galią turinčios 
jėgos, ekstremistai ir kt.). Žurnalistams turi būti suteikta visapusė teisė gauti dokumentus ir 
informaciją, o jų šaltiniai, įskaitant informaciją suteikusius asmenis, turi būti apsaugoti; šiuo 
atžvilgiu reikia išanalizuoti Islandijos moderniosios žiniasklaidos iniciatyvos įstatymo modelį.  
Visuomeniniai transliuotojai redakcijų nepriklausomumo, personalo įdarbinimo ir 
finansavimo požiūriu turėtų būti apsaugoti nuo politinio kišimosi ir teikti aukštos kokybės 
informaciją, kuri būtų prieinama įvairiems suinteresuotiesiems subjektams. Kalbant apie 
politinės informacijos pateikimą – siekiant užtikrinti sąžiningą galimybę susipažinti su 
politiniais konkurentais, nuomonėmis ir požiūriu, ypač rinkimų ir referendumų atveju, ir taip 
užtikrinti piliečiams galimybę susidaryti nuomonę be nederamos vieną dominuojančią 
nuomonę formuojančios jėgos įtakos, turi būti taikomos tam tikros taisyklės. Naujosios 
žiniasklaidos priemonių (interneto, tinklaraščių ir kt.) ypatumus reikia pripažinti, o 
registravimo praktikos, kai sukuriama neproporcinga našta, reikėtų vengti. Turi būti 
skatinama etiška žurnalistika, užtikrinant, kad žiniasklaidoje būtų vengiama diskriminacijos ir 
susilaikoma nuo rasizmo, ksenofobijos, homofobijos, judėjimo prieš romus, seksizmo; su 
smurtiniais įvykiais susijusi informacija turi būti pateikta tinkamai ir gerbiant privatumą bei 
asmens duomenų apsaugą. Siekiant užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, taip pat reikia 
atkreipti dėmesį, kiek prie šių tikslų prisidedama ES susijungimo politika ir žiniasklaidos 
pliuralizmu, nuostata į žiniasklaidos nuosavybę ir koncentraciją, žiniasklaidos nuosavybės 
skaidrumą, interesų konflikto klausimą.

Išvada

Pranešėja tikisi, kad pranešimas, už kurio parengimą ji atsakinga, taps svarbia priemone EP 
dalyvaujant platesnėse diskusijose dėl žiniasklaidos laisvės ir suteikiant galimybę jam 
prisidėti prie pagrindinių teisių ir laisvių, pvz., išraiškos, nuomonės, informacijos, 
žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo – apsaugos ir skatinimo ES. Kad tai būtų įgyvendinta, 
svarbu parinkti tinkamą laiką išsamioms diskusijoms surengti ir pranešimų grafiką suderinti 
taip, kad būtų deramai atsižvelgta į Europos žiniasklaidos teisės instituto (Sarbriukenas–
Briuselis) atliekamą EP tyrimą „Dėl piliečių teisės į informaciją: teisė ir politika ES ir jos 
valstybėse narėse“1, Europos Komisijos aukšto lygio darbo grupės rekomendacijas ir 
tolesnius Europos Komisijos sprendimus.  Pranešėja taip pat siūlo rudenį surengti klausymą 
žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo klausimais, kad būtų galima pasinaudoti ekspertų, 
suinteresuotųjų subjektų, nevyriausybinių organizacijų, institucijų ir piliečių indėliu ir 
naudingus pasiūlymus įtraukti į pranešimą. 

                                               
1 Šiuo tyrimu bus atnaujintas 2004 m. Europos žiniasklaidos instituto (Diuseldorfas–Paryžius) paskelbtas tyrimas 
„Informacija apie ES piliečius: žiniasklaidos ir institucijų įsipareigojimai, susiję su piliečių teise būti 
visapusiškai ir objektyviai informuotais“.


