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Pamatprasības plašsaziņas līdzekļu brīvībai

Lai spertu soli uz priekšu plašsaziņas līdzekļu plurālisma jomā Eiropā, referente ierosina 
risināt šādus jautājumus:

a) apvienot zināšanas par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu; ir nepieciešams 
sākt plašas debates ar iedzīvotājiem, ieinteresētajām personām, iestādēm, Eiropas Padomi, 
EDSO utt., lai analizētu konkrēto situāciju ES un dalībvalstīs, noteiktu problēmas un ieteiktu 
risinājumus; Pētījumi un ieteikumi, kas top EP, Komisijā, Augsta līmeņa darba grupā utt., būs 
noderīgi, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus;

b) noteikt un nostiprināt „ieteikuma tiesību” standartus, kas starptautiskā un Eiropas 
līmenī jāizstrādā Eiropas Padomei (Ministru padomei, Parlamentārajai asamblejai, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesai, cilvēktiesību komisāram, ES Komisijai), EDSO un tās pārstāvim 
plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumos, ANO īpašajam referentam par plašsaziņas līdzekļu 
brīvības jautājumiem, UNESCO utt. Šīs organizācijas ir intensīvi strādājušas pie demokrātijas 
un plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma jautājumiem, un ir izstrādāti kopēji standarti, 
kurus piemēros ES dalībvalstīs.

c) nodrošināt standartu un plašsaziņas līdzekļu brīvības situācijas uzraudzību ES un 
dalībvalstīs — šo standartu piemērošana plašsaziņas līdzekļu brīvībai tiek uzraudzīta, lai 
noteiktu tās apdraudējumu un rastu risinājumus, ja tie ir iespējami. Pamatbrīvību aģentūrai
varētu piešķirt pilnvaras, kuras iepriekš ir pieprasījusi EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteja, šo standartu uzraudzībai, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvības situācijas 
uzraudzībai ES un dalībvalstīs. Par pamatu varētu izmantot rādītājus, kas izstrādāti 
neatkarīgajā pētījumā, un uzraudzību varētu veikt sadarbībā ar NVO un ieinteresētajām 
personām, izstrādājot agrīnās brīdināšanas sistēmu. Komisija, Padome un EP varētu ierosināt 
vajadzīgās iniciatīvas, lai novērstu draudus plašsaziņas līdzekļu brīvībai un rastu risinājumus.

d) ES kompetence plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma jautājumā. Ir 
jānoskaidro, vai ES ir kompetence ierosināt un pieņemt likumdošanas iniciatīvu šajā 
jautājumā. EP juridiskajam dienestam ir jāpieprasa juridisks atzinums, citas iestādes arī varētu 
to darīt, un ir jāaicina augstāko mācību iestāžu mācībspēki un speciālisti ieguldīt savas 
zināšanas, jo īpaši jāiesaista Eiropas Universitātes institūta Mediju plurālisma un mediju 
brīvības centrs, kas jau strādā pie šā jautājuma.

e) ES likumdošanas iniciatīva, pašregulējuma iniciatīvas, atbalstoša 
iejaukšanās —  jāuzsāk plašas debates par vispiemērotāko veidu, kā aizsargāt plašsaziņas 
līdzekļu brīvību. Jautājumi, uz kuriem jāatbild, ir šādi: Vai ES ir jāveicina likumdošanas 
iniciatīva, pašregulējums vai „atbalstoša” iejaukšanās plašsaziņas līdzekļu brīvības un 
plurālisma pārkāpumu gadījumos dalībvalstīs? Kādi jautājumi jārisina, kādā veidā un kādā 
līmenī? Vai ES likumdošanas iniciatīva var būt visu problēmu, kas saistītas ar plašsaziņas 
līdzekļu brīvību un plurālismu, pareizais risinājums? Kā nodrošināt, lai ES vai dalībvalstu 
tiesību akti nedod iespēju piešķirt valdībām vēl lielāku politisko ietekmi, lai kontrolētu 
plašsaziņas līdzekļus?

f) Plašsaziņas līdzekļu brīvības aizsardzības uzticēšana neatkarīgām regulatīvām 
iestādēm, kam jāsadarbojas ES mērogā. Viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMSD) pārskatīšana, lai saskaņotu
dalībvalstu regulatīvo iestāžu statusu un to sadarbību ES mērogā — tostarp pārskatot un 
pastiprinot 29. pantu par „kontaktkomiteju”, kā arī 30. pantu par „dalībvalstu regulatīvo 
iestāžu sadarbību” —, nodrošinot to neatkarību, objektivitāti un pārredzamību gan lēmumu 
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pieņemšanas procesā, gan savu pilnvaru īstenošanā un uzraudzības procesā. Pašlaik uz presi, 
tiešsaistes presi un radiopārraidēm nav attiecināta AVMSD, un šis trūkums būtu jānovērš, ja 
iespējams.

g) Īpaši jautājumi: Ziņojumā tiek risināti arī tādi plašsaziņas līdzekļu brīvības 
jautājumi kā, piemēram, žurnālistu neatkarības aizsardzība gan pret redaktoru un plašsaziņas 
līdzekļu īpašnieku iekšējo spiedienu, gan pret politisko spēku vai citu interešu grupu ārējo 
spiedienu. Aizsardzība pret draudiem un vardarbību arī ir svarīga, jo analītiskajiem 
žurnālistiem bieži tiek draudēts viņu izmeklēšanas darbību dēļ (no organizētās noziedzības 
pārstāvju, ekonomiskās varas pārstāvju, ekstrēmistu utt. puses). Žurnālistiem būs tiesības 
piekļūt dokumentiem un informācijai, kuru avoti tiks aizsargāti, ieskaitot ziņu piegādātājus. 
Šajā kontekstā tiek analizēts Islandes Moderno plašsaziņas līdzekļu iniciatīvas likums.  
Sabiedriskajām raidorganizācijām ir jābūt brīvām no politiskas iejaukšanās, tām jāsaglabā 
redakcionāla neatkarība, kā arī tiesības neatkarīgi pieņemt darbā personālu un tiesības uz 
neatkarīgu finansējumu, un tām jāsniedz augstas kvalitātes informācija, saglabājot piekļuvi 
plašam ieinteresēto personu lokam. Īpaši noteikumi tiek piemēroti politiskai informācijai, lai 
garantētu objektīvu piekļuvi politiskiem konkurentiem, dažādiem viedokļiem un uzskatiem, jo 
īpaši vēlēšanu un referendumu laikā, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji var veidot savus viedokļus 
bez kāda dominējoša viedokļu veidošanas spēka ietekmes. Ir jāatzīst jauno plašsaziņas 
līdzekļu (internets, blogi utt.) specifika un jāizvairās no reģistrācijas prakses, kas rada 
nesamērīgu slogu. Ir jāveicina ētiska žurnālistika, nodrošinot, lai plašsaziņas līdzekļi būtu pret 
diskrimināciju un atturētos no rasisma, ksenofobijas, homofobijas, aizspriedumiem pret romu 
tautību un seksisma, pienācīgi reaģējot uz informāciju, kas saistīta ar vardarbīgiem 
notikumiem, un ievērojot privātumu un datu aizsardzību. ES apvienošanas politikas un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma, īpašumtiesību un koncentrācijas, plašsaziņas līdzekļu 
īpašumtiesību pārredzamības interešu konflikta problēmas arī jārisina, ņemot vērā to 
ieguldījumu plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma garantēšanā.

Secinājumi

Referente ir iecerējusi ziņojumu, kuru viņai uzticēts izstrādāt, kā svarīgu EP instrumentu 
līdzdalībai plašākās debatēs par plašsaziņas līdzekļu brīvību un kā šīs iestādes ieguldījumu 
pamattiesību aizsardzībā un veicināšanā ES, jo īpaši vārda brīvības, uzskatu, informācijas un 
plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma veicināšanā. Lai to panāktu, ir svarīgi atvēlēt 
pietiekami ilgu laiku plašām debatēm un pielāgot ziņojumu kalendāru, lai varētu veltīt 
pienācīgu uzmanību gaidāmajam Zārbrikenes Briseles Eiropas Mediju tiesību institūta 
īstenotam EP pētījumam par tēmu „Pilsoņu tiesības uz informāciju —  tiesību akti un 
politika ES un tās dalībvalstīs”1, Komisijas Augsta līmeņa darba grupas ieteikumiem un 
Komisijas turpmākajiem lēmumiem.  Referente ierosina rudenī organizēt uzklausīšanu par 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, kurā savu ieguldījumu sniegtu eksperti, 
ieinteresētas personas, NVO, iestādes un pilsoņi, iekļaujot savos ziņojumos lietderīgus 
ierosinājumus.

                                               
1 Pētījums ir Diseldorfas un Parīzes Eiropas plašsaziņas līdzekļu institūta 2004. gada pētījuma pārstrādāts 
izdevums par pilsoņu informāciju ES un plašsaziņas līdzekļu un iestāžu pienākumiem attiecībā uz pilsoņu 
tiesībām uz pilnīgu un objektīvu informāciju.


