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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

ES chartija. Žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas

(2011/2246(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnį, Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnį ir UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos 
įvairovės ir apsaugos skatinimo,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
10 straipsnį, Europos žmogaus teisių teismo praktiką, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos deklaracijas, rekomendacijas bei rezoliucijas, 
taip pat į Venecijos komisijos ir Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro dokumentus 
apie saviraiškos, informacijos ir žiniasklaidos laisvę,

– atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį, ES sutarties 2, 7 ir 9–
12 straipsnius, Sutarties straipsnius, susijusius su įsisteigimo laisve, laisve teikti 
paslaugas, asmenų ir prekių judėjimo laisve, konkurencija ir valstybės pagalba, taip pat į 
SESV 167 straipsnį (kultūra),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)1,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl žiniasklaidos pliuralizmo 
Europos Sąjungos valstybėse narėse (SEC(2007) 0032),

– atsižvelgdamas į tai, kad Komisija subūrė Žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo aukšto lygio 
grupę,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos sutelkimo2, į 
2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 
(2002 m.)3, į 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl „Televizijos be sienų“4, į 2005 m. 
rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 89/552/EEB („Televizija be sienų“) su pakeitimais, 
padarytais Direktyva 97/36/EB, 4 ir 5 straipsnių taikymo 2001–2002 m.5, į 2004 m. 
balandžio 22 d. rezoliuciją dėl saviraiškos ir informacijos laisvės pažeidimo pavojaus ES, 
ypač Italijoje (Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis)6, į 2008 m. rugsėjo 25 d. 
rezoliuciją dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje7 ir į 2011 m. 

                                               
1 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
2 OL C 25 E, 2004 1 29, p. 205.
3 OL C 76 E, 2004 3 25, p. 412.
4 OL C 76 E, 2004 3 25, p. 453.
5 OL C 193 E, 2006 8 17, p. 117.
6 OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1026.
7 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 75.
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kovo 10 d. rezoliuciją dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo1,

– atsižvelgdamas į ESBO, ir ypač jos atstovės žiniasklaidos laisvei, atliktą darbą 
žiniasklaidos laisvės srityje ir susijusias ataskaitas,

– atsižvelgdamas į NVO ataskaitas apie žiniasklaidą, pvz., organizacijos „Žurnalistai be 
sienų“ spaudos laisvės indeksą ir organizacijos „Freedom House“ ataskaitą „Spaudos 
laisvė“,

– atsižvelgdamas į tyrimus su žiniasklaida susijusiais klausimais, kuriuos paskelbė Europos 
Parlamentas2 ir Europos universitetinio instituto Žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos 
laisvės centras3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į 
Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi demokratinėse valstybėse žiniasklaida atlieka svarbų vadinamojo visuomenės 
sergėtojo vaidmenį, nes ji sudaro sąlygas piliečiams pasinaudoti teise būti informuotiems, 
stebėti ir vertinti valdžią arba įtaką turinčių arba ja besinaudojančių asmenų veiksmus ir 
sprendimus, ypač kai rengiamos konsultacijos dėl rinkimų;

B. kadangi pagrindines piliečių teises į žodžio laisvę ir informaciją galima užtikrinti tik per 
žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, todėl žurnalistai ir žiniasklaidos priemonės turi galėti 
naudotis savo teise ir vykdyti pareigą informuoti piliečius apie visuomenei rūpimus 
įvykius ir sprendimus;

C. kadangi nevyriausybinių organizacijų (NVO), žiniasklaidos laisvę stebinčių asociacijų, 
Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 
ataskaitose, taip pat EP tyrimuose ir rezoliucijose pranešama ir įspėjama apie grėsmes, 
kurias žiniasklaidai kelia valstybių, įskaitant ir Europos Sąjungos, vyriausybės4;

D. kadangi Europos Taryba ir ESBO žmogiškąjį ir demokratinį informavimo aspektą 
nagrinėja išsamiose deklaracijose, rezoliucijose, rekomendacijose, nuomonėse ir 
pranešimuose apie žiniasklaidos laisvę, pliuralizmą bei sutelkimą, sukurdamos šioje 
srityje svarbias būtinąsias europines normas;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0094.
2 „Piliečių teisė į informaciją: Europos Sąjungos ir jos valstybių narių teisės aktai ir politika“ (angl. The Citizen’s 
Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States), 2012 m. birželio mėn., galima rasti 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
3 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx.
4 Tai apima tiesioginę ir netiesioginę šališką politinę kontrolę ir įtaką žiniasklaidos arba žiniasklaidos kontrolės 
institucijoms, trukdymą tam tikroms žiniasklaidos priemonėms patekti į rinką arba jų ribojimą tam pasinaudojant 
transliacijos licencijų bei leidimo išdavimo tvarka, taip pat tai apima netinkamą nacionalinio arba karinio 
saugumo, taip pat viešosios tvarkos arba moralės taisyklių taikymą arba piktnaudžiavimą jomis siekiant įvesti 
cenzūrą ir trukdyti susipažinti su dokumentais ir informacija, šaltinių konfidencialumo principo pažeidimą, 
įstatymų dėl žiniasklaidos sutelkimo, dėl interesų konfliktų trūkumą bei reklamos naudojimą siekiant daryti įtaką 
redakcijų politikai.
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E. kadangi Europos Sąjunga įsipareigojusi saugoti žiniasklaidos pliuralizmą kaip būtiną 
teisės į informaciją ir saviraiškos laisvės garantą, kaip įtvirtinta Pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsnyje;

F. kadangi Parlamentas ne kartą reiškė susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės, pliuralizmo bei 
sutelkimo ir ragino Komisiją imtis atitinkamų priemonių, įskaitant ir teisėkūros iniciatyvų 
siūlymą šiuo klausimu;

G. kadangi 2007 m. sausio 16 d. Komisija pradėjo įgyvendinti trijų pakopų procesą, kurį 
turėjo sudaryti Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl žiniasklaidos pliuralizmo, 
nepriklausomas žiniasklaidos pliuralizmo ES valstybėse narėse tyrimas su žiniasklaidos 
pliuralizmo ES valstybėse narėse vertinimo rodikliais (2007 m.); Komisijos komunikatas 
dėl ES valstybių narių žiniasklaidos pliuralizmo vertinimo rodiklių (2008 m.) ir paskesnės 
viešos konsultacijos1; 

H. kadangi Komisija šio proceso nepratęsė, nes taip ir nepaskelbė komunikato ir nepradėjo 
viešų konsultacijų;

I. kadangi, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai 
privaloma; kadangi ši chartija yra pirmasis tarptautinis dokumentas, kuriame aiškiai 
pareiškiama, jog „turi būti gerbiama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas“ (11 straipsnio 
2 dalis); kadangi Sutartimis Europos Sąjungai suteikiami įgaliojimai ir teisė užtikrinti, kad 
Europos Sąjungoje būtų ginamos pagrindinės teisės, ypač remiantis ES sutarties 2 ir 
7 straipsniais;

J. kadangi saugoti nuomonės, saviraiškos, informacijos ir žiniasklaidos laisvę yra valstybių 
narių pareiga, nes šie principai užtikrinami ir šių šalių konstitucijose bei teisės aktuose; 
kadangi valstybėje narėje iškilus dideliam pavojui šioms laisvėms arba jas pažeidus, 
Europos Sąjunga, remdamasi Sutartimis ir chartija, turi įsikišti, kad apsaugotų ES 
demokratinę ir pliuralistinę tvarką bei pagrindines teises;

K. kadangi su žiniasklaida susijusios sritys, pvz., vidaus rinkos, garso ir vaizdo politikos, 
konkurencijos, telekomunikacijų, valstybės subsidijų, su viešąja paslauga susijusių 
įsipareigojimų ir pagrindinių teisių sritys, yra ES kompetencija; kadangi Europos 
Parlamentas yra pareiškęs, kad šiuo pagrindu reikėtų nustatyti svarbiausias būtinąsias 
normas, siekiant suteikti, užtikrinti ir skatinti informacijos laisvę bei atitinkamą 
žiniasklaidos pliuralizmą ir nepriklausomą žiniasklaidos valdymą2; kadangi Komisija 
Europos universitetinio instituto Žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės centrui 
pavedė atlikti ES kompetencijos aprėpties žiniasklaidos laisvės srityje analizę;

L. kadangi dėl nederamo politinio ir finansinio kišimosi, taip pat dėl ekonomikos krizės 
susirūpinimą kelia valstybinių transliuotojų patiriami sunkumai, susiję su redakcijų 
nepriklausomumu, darbuotojų samdymu, pliuralizmu, neutralumu ir informacijos kokybe, 
taip pat su galimybe patekti į rinką ir gauti finansavimą;

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52. 
2 Žr. 2011 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo 6 dalį 
(P7_TA(2011)0094).
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M. kadangi privačios žiniasklaidos organizacijos susiduria su didėjančia vidaus ir tarptautine 
koncentracija, nes žiniasklaidos konglomeratai platina savo produkciją įvairiose šalyse, 
taip pat didėja žiniasklaidos investicijos Europos Sąjungoje, o užsienio investuotojai ir jos 
žiniasklaida vis labiau didina savo įtaką Europoje;

1. ragina valstybes nares ir Europos Sąjungą gerbti, užtikrinti, saugoti ir remti pagrindinę 
saviraiškos ir informacijos laisvę, žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, nekelti grėsmės 
žiniasklaidos laisvei, pvz., nemėginti daryti nederamą ir politinę įtaką, šališkai 
kontroliuoti ir cenzūruoti žiniasklaidą, taip pat kurti priemones tokioms grėsmėms šalinti;

2. ragina parengti tokias žiniasklaidos organizacijų vadovų, valdybų, žiniasklaidos tarybų ir 
reglamentavimo institucijų atrankos bei paskyrimo procedūras ir tvarką, kurios būtų 
skaidrios, kuriomis būtų atsižvelgiama į nuopelnus ir neginčijamą patirtį, užtikrinamas 
profesionalumas, sąžiningumas, nepriklausomumas, vienodas požiūris į visą politinį ir 
socialinį spektrą bei tęstinumą ir nebūtų remiamasi politiniais ar šališkais kriterijais, 
teikiant pelningus postus už paslaugas, susijusias su rinkimų rezultatais arba su valdžios 
atstovų valia;

3. pabrėžia, kad žiniasklaidos pliuralizmas yra žiniasklaidos laisvės garantas, nes jis 
užtikrina žiniasklaidos įvairumą, galimybę į ją patekti įvairiems socialinių ir politinių 
sričių veikėjams (įskaitant NVO, piliečių organizacijas, mažumas ir kt.), nuomonėms bei 
požiūriams ir siūlo nuomonių įvairovę;

4. primena apie svarbų valstybinių žiniasklaidos priemonių, kurias valstybės lėšomis 
finansuoja piliečiai, vaidmenį ir jų institucines prievoles teikti aukštos kokybės, tikslią ir 
patikimą informaciją; pabrėžia, kad tokias pačias su informacija, ypač institucinio ir 
politinio pobūdžio, susijusias prievoles turi ir privačioji žiniasklaida, ypač vykstant 
rinkimams, referendumams ir kt.;

5. pabrėžia, kad nereikėtų piktnaudžiauti priemonėmis, skirtomis informacijos perdavimo 
priemonių patekimui į rinką reguliuoti tam taikant transliacijų licencijų išdavimo ir 
leidimų procedūras, valstybės, nacionalinio, karinio saugumo ir viešosios tvarkos 
apsaugos taisykles, su morale ir vaikų apsauga susijusias taisykles ir siekiant įvesti 
politinę arba šališką žiniasklaidos kontrolę bei cenzūrą ir sutrukdyti pagrindinei piliečių 
teisei būti informuotiems visuomenei rūpimais ir svarbiais klausimais; įspėja, kad 
žiniasklaidai neturėtų būti grasinama specialių interesų grupių ir lobistų, ekonomikos 
veikėjų ar religinių grupių įtaka;

6. mano, kad žiniasklaidos nuosavybė ir valdymas turėtų būti skaidrūs ir nesutelkti; ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti konkurenciją, kad taip būtų sprendžiamos 
dominuojančios padėties rinkoje problemos ir užkertamas joms kelias, taip pat 
užtikrinama galimybė į rinką patekti naujiems veikėjams; ragina parengti taisykles, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad interesų konfliktai būtų nustatomi ir sprendžiami 
tinkamai; pabrėžia, kad reklama ir rėmimas gali trukdyti žiniasklaidos priemonių 
redakcinei politikai;

7. pabrėžia, kad žurnalistų nepriklausomumą svarbu užtikrinti tiek nuo vidinio redaktorių 
arba savininkų spaudimo, tiek nuo išorinio politikos arba ekonomikos lobistų ar kitų 
suinteresuotų grupių spaudimo; pažymi, kad teisė susipažinti su dokumentais ir 
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informacija yra pagrindinė teisė, ir ragina visiškai apsaugoti šaltinių konfidencialumo 
principą, šioje srityje griežtai taikyti Europos žmogaus teisių teismo praktiką, įskaitant ir 
skundimo atvejus; ragina apsaugoti žurnalistus nuo grasinimų ir smurto, nes tiriamosios 
žurnalistikos žurnalistams dėl jų veiklos dažnai yra grasinama; pažymi, kad reikia skatinti 
ir remti tiriamąją žurnalistiką, taip pat remti etišką žurnalistiką, kuriant profesines normas 
ir atitinkamas žalos atlyginimo procedūras; 

8. pabrėžia, jog reikia parengti politinės informacijos pateikimo audiovizualinėje 
žiniasklaidoje taisykles, kad vykstant rinkimams ir referendumams įvairiems politiniams 
varžovams būtų užtikrinta nešališka galimybė dalyvauti, dėstyti skirtingas nuomones ir 
požiūrius, o piliečiams užtikrinta galimybė susidaryti nuomonę be nederamos vienos 
dominuojančios nuomonę formuojančios jėgos daromos įtakos;

9. pabrėžia, kad svarbu stebėti žiniasklaidos laisvę Europoje ir, remiantis Europos Tarybos ir 
ESBO parengtais išsamiais standartais bei rizikos vertinimu paremtu analitiniu požiūriu 
bei rodikliais, sukurtais per nepriklausomą Komisijos ir NVO, suinteresuotųjų subjektų ir 
ekspertų parengtą tyrimą, kasmet šiuo klausimu rengti ataskaitas; mano, kad šią užduotį 
privalo atlikti Komisija, ES pagrindinių teisių agentūra ir (arba) Europos universitetinio 
instituto Žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės centras;

10. ragina Komisiją instituciniu lygmeniu įtvirtinti ES bendradarbiavimą ir koordinavimą 
žiniasklaidos klausimais, pvz., įsteigiant Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
teikimo reguliuotojų grupę, pagal Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 29 ir 
30 straipsnius suderinti nacionalinių reguliavimo institucijų statusą, užtikrinant, kad jos 
nepriklausomai, nešališkai ir skaidriai priimtų sprendimus, vykdytų savo įgaliojimus bei 
stebėseną ir galėtų skirti atitinkamas sankcijas savo sprendimų vykdymui užtikrinti;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares laiku imtis atitinkamų priemonių, jei kyla abejonių dėl 
saviraiškos, informacijos, žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo Europos Sąjungoje ir jos 
valstybėse narėse;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti žiniasklaidos priemonių nuosavybės 
skaidrumą ir nustatyti, ar valstybės narės valstybinėse žiniasklaidos priemonėse 
veiksmingai naudoja valstybės lėšas;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai, ESBO, Europos Tarybos 
Ministrų Komitetui, Parlamentinei Asamblėjai, Venecijos komisijai ir Žmogaus teisių 
komisarui.


