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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES hartu — standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas 
Savienībā
(2011/2246(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19. pantu, Starptautiskā pakta par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantu un UNESCO Konvenciju par kultūras 
izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūru, Ministru padomes un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas deklarācijas, 
ieteikumus un rezolūcijas, kā arī Venēcijas komisijas un cilvēktiesību komisāra izdotos 
dokumentus par vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu informācijas brīvību,

– ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 11. pantu, LES 2., 7. un 9.–12. pantu, līguma pantus, 
kas attiecas uz brīvību veikt uzņēmējdarbību, brīvību sniegt pakalpojumus, preču brīvu 
apriti un personu pārvietošanās brīvību, konkurenci un valstu atbalstu, kā arī LESD 
167. pantu (kultūra),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva)1,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par plašsaziņas līdzekļu plurālismu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs (SEC(2007)0032),

– ņemot vērā Komisijas izveidoto Augsta līmeņa plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma 
grupu,

– ņemot vērā tā 2002. gada 20. novembra rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju2, 
2003. gada 4. septembra rezolūciju par situāciju attiecībā uz pamattiesībām Eiropas 
Savienībā (2002)3, 2003. gada 4. septembra rezolūciju par televīziju bez robežām4, 
2005. gada 6. septembra rezolūciju par Direktīvas 89/552/EEK („Televīzija bez 
robežām”) 4. un 5. panta piemērošanu, kas grozīta ar Direktīvu 97/36/EK, par laika 
periodu no 2001. līdz 2002. gadam5, 2004. gada 22. aprīļa rezolūciju par vārda un 
informācijas brīvības pārkāpšanas risku ES un jo īpaši Itālijā (Pamattiesību hartas 
11. panta 2. punkts)6, 2008. gada 25. septembra rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu 
koncentrāciju un plurālismu Eiropas Savienībā7 un 2011. gada 10. marta rezolūciju par 

                                               
1 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.
2 OV C 25 E, 29.1.2004, 205. lpp.
3 OV C 76 E, 25.3.2004., 412. lpp.
4 OV C 76 E, 25.3.2004., 453. lpp.
5 OV C 193 E, 17.8.2006., 117. lpp.
6 OV C 104 E, 30.4.2004., 1026. lpp.
7 OV C 8 E, 14.1.2010., 75. lpp.
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Ungārijas Plašsaziņas līdzekļu likumu1,

– ņemot vērā EDSO un jo īpaši tās pārstāvja plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā paveikto 
darbu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī saistītos ziņojumus,

– ņemot vērā NVO ziņojumus par plašsaziņas līdzekļiem, piemēram, „Reportieru bez 
robežām” ziņojumus (Preses brīvības indekss) un Freedom House preses brīvības 
ziņojumus,

– ņemot vērā Parlamenta2 un Eiropas Universitātes institūta Mediju plurālisma un mediju 
brīvības centra publicētos pētījumus3 par jautājumiem, kas saistīti ar plašsaziņas 
līdzekļiem,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā demokrātiskā valsts iekārtā plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska nozīme kā „sabiedrības 
sargsuņiem”, jo tie ļauj pilsoņiem īstenot savas tiesības būt informētiem, sekot līdzi varas 
pārstāvju vai ietekmīgu personu rīcībai un lēmumiem un novērtēt tos — īpaši vēlēšanu 
laikā;

B. tā kā pilsoņu pamattiesības uz vārda un informācijas brīvību iespējams garantēt tikai ar 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, kas ļauj žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem 
īstenot savas tiesības un pienākumu informēt pilsoņus par notikumiem un lēmumiem, kuri 
skar sabiedrības intereses;

C. tā kā NVO, asociācijas, kas uzrauga plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī Eiropas Padome
un EDSO, un EP savos pētījumos un rezolūcijās ir ziņojuši un brīdinājuši par plašsaziņas 
līdzekļu apdraudējumu no valstu valdību puses, tostarp arī no Eiropas Savienības valstu 
valdību puses4;

D. tā kā Eiropas Padome un EDSO ir izskatījušas cilvēcisko un demokrātisko šķautni, 
izstrādājot detalizētas deklarācijas, rezolūcijas, ieteikumus, atzinumus un ziņojumus par 
plašsaziņas līdzekļu brīvību, plurālismu un koncentrāciju, tādējādi šajā jomā izveidojot 
nozīmīgus kopējus standartus, kas ir piemērojami visā Eiropā;

E. tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies aizsargāt plašsaziņas līdzekļu plurālismu kā pamatu 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0094.
2 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
3 „Pilsoņa tiesības uz informāciju: ES un tās dalībvalstu tiesību akti un politika”, 2012. gada jūnijs, pieejams 
vietnē http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 Šis apdraudējums ietver tiešu vai netiešu politisko partiju atbalstītāju kontroli un ietekmi uz plašsaziņas 
līdzekļiem vai plašsaziņas līdzekļu uzraudzības iestādēm, liegšanu dažiem plašsaziņas līdzekļiem piekļūt tirgum 
vai to ierobežošanu ar pārraižu licencēšanas vai atļauju izsniegšanas kārtību, nepareizi un ļaunprātīgi piemērotus 
valsts vai militārās drošības un sabiedriskās kārtības vai morāles noteikumus, lai uzspiestu cenzūru un kavētu 
piekļuvi dokumentiem un informācijai, pārkāpumus attiecībā uz tiesībām neatklāt informācijas avotu, tiesību 
aktu trūkumu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju un interešu konfliktu un reklāmas, lai ietekmētu 
redakcijas nostāju.



PR\914699LV.doc 5/7 PE496.655v01-00

LV

tiesībām uz informāciju un vārda brīvību, kas ir nostiprinātas Pamattiesību hartas 
11. pantā;

F. tā kā Parlaments vairākkārt ir izteicis bažas par plašsaziņas līdzekļu brīvību, plurālismu un 
koncentrāciju un ir aicinājis Komisiju īstenot atbilstošus pasākumus, tostarp ierosināt 
likumdošanas iniciatīvu par šo jautājumu;

G. tā kā 2007. gada 16. janvārī Komisija ieviesa trīspakāpju pieeju, kurā ietilpst Komisijas 
dienestu darba dokuments par plašsaziņas līdzekļu plurālismu, neatkarīgs pētījums par 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu ES dalībvalstīs, kurā ietverti rādītāji dalībvalstu 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma novērtēšanai (2007. gadā), un Komisijas paziņojums par 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma rādītājiem ES dalībvalstīs (2008. gadā), kam sekoja 
sabiedriskā apspriešana1;

H. tā kā Komisija šo pieeju pārtrauca izmantot, jo netika izdots ziņojums un netika uzsākta 
sabiedriskā apspriešana;

I. tā kā, Lisabonas Līgumam stājoties spēkā, Pamattiesību harta ir kļuvusi saistoša; tā kā 
harta ir pirmais starptautiskais dokuments, kurā skaidri noteikts, ka „tiek ievērota 
plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms” (11. panta 2. punkts); tā kā ar Līgumiem ES ir 
pilnvarota nodrošināt pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā, īpaši pamatojoties uz 
LES 2. un 7. pantu;

J. tā kā dalībvalstīm ir pienākums aizsargāt uzskatu, vārda, informācijas un plašsaziņas 
līdzekļu brīvību, jo šie principi ir garantēti arī šo valstu konstitūcijā un tiesību aktos; tā kā, 
ja kādā dalībvalstī rodas nopietns šīs brīvības apdraudējums vai pārkāpums, Eiropas 
Savienībai ir jāiejaucas, pamatojoties uz Līgumiem un hartu, lai aizsargātu Eiropas 
demokrātisko un plurālistisko kārtību un pamattiesības;

K. tā kā ES kompetencē ietilpst ar plašsaziņas līdzekļiem saistītas jomas, piemēram, iekšējais 
tirgus, audiovizuālā politika, konkurence, telekomunikācijas, valstu subsīdijas, sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības un pamattiesības; tā kā Parlaments ir ziņojis, ka, 
pamatojoties uz šo, ir jānosaka svarīgāko standartu minimums, lai nodrošinātu, garantētu 
un veicinātu informācijas brīvību un atbilstošu plašsaziņas līdzekļu plurālisma līmeni un 
neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu pārvaldību2; tā kā Komisija ir pilnvarojusi Eiropas 
Universitātes institūta Mediju plurālisma un mediju brīvības centru veikt analīzi par ES 
kompetenci attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību;

L. tā kā rodas bažas saistībā ar sabiedrisko raidorganizāciju problēmām — to redakcionālo 
neatkarību, personāla darbā pieņemšanu, informācijas neitralitāti un kvalitāti, piekļuvi un 
finansējumu, — kuras ir radījusi negodīga politiskā un finansiālā iejaukšanās, kā arī 
ekonomikas krīze;

M. tā kā privātie plašsaziņas līdzekļi saskaras ar pieaugošu vietējo un arī pārrobežu 
koncentrāciju, jo plašsaziņas līdzekļu konglomerāti izplata savus produktus dažādās 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Sk. 6. punktu Eiropas Parlamenta 2011. gada 10. marta rezolūcijā par Ungārijas Plašsaziņas līdzekļu likumu 
(P7_TA(2011)0094).
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valstīs, palielina plašsaziņas līdzekļu investīcijas ES valstīs, un ārpus Eiropas esošie 
investori un plašsaziņas līdzekļi rada arvien lielāku ietekmi Eiropā,

1. aicina dalībvalstis un Eiropas Savienību cienīt, garantēt, aizsargāt un veicināt 
pamattiesības uz vārda un informācijas brīvību, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, un tāpēc atturēties no draudu radīšanas plašsaziņas līdzekļu brīvībai un 
izstrādāt mehānismus, lai kavētu šādu draudu rašanos. Iespējamie draudi ir, piemēram, 
mēģinājumi nepamatoti un politiski ietekmēt plašsaziņas līdzekļus, kā arī politisko partiju 
atbalstītāju īstenota plašsaziņas līdzekļu kontrole un cenzūra;

2. aicina izveidot kārtību un mehānismus, lai izraudzītu un ieceltu plašsaziņas līdzekļu 
vadītājus, to valdi, plašsaziņas līdzekļu padomes un regulatīvās iestādes, kas ir 
pārredzamas, balstītas uz nopelniem un neapšaubāmu pieredzi un kas nodrošina 
profesionalitāti, integritāti, neatkarību un vienprātību politiskajā un sociālajā vidē, kā arī 
nepārtrauktību, un kas nav veidotas pēc politiskiem vai politisko partiju atbalstītāju 
kritērijiem tādas sistēmas ietvaros, kur atkarībā no vēlēšanu rezultātiem vai varas 
pārstāvju gribas amatos tiek iecelti partijas atbalstītāji;

3. uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir plašsaziņas līdzekļu brīvības pamatā, jo 
nodrošina plašsaziņas līdzekļu dažādību, piekļuvi dažādiem sociāliem un politiskiem 
darbiniekiem (tostarp NVO, pilsoņu asociācijām, minoritātēm utt.), uzskatiem un 
viedokļiem, kā arī piedāvā atšķirīgus skatpunktus;

4. atgādina, ka liela nozīme ir sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ko pilsoņi finansē ar 
valsts starpniecību, un to pienākumam sniegt kvalitatīvu, precīzu un uzticamu 
informāciju; uzsver, ka privātajiem plašsaziņas līdzekļiem ir līdzīgi pienākumi attiecībā uz 
informāciju, īpaši institucionālā un politiskā kontekstā — sevišķi tas attiecas uz 
vēlēšanām, referendumiem utt.;

5. uzsver, ka pasākumus, ar ko reglamentē plašsaziņas līdzekļu piekļuvi tirgum, izmantojot 
pārraižu licencēšanu un atļauju izsniegšanu, kā arī valsts, nacionālās, militārās drošības, 
sabiedriskās kārtības, morāles un bērnu aizsardzības noteikumus nedrīkst izmantot 
ļaunprātīgi, lai piemērotu politisku vai politisko partiju atbalstītāju īstenotu plašsaziņas 
līdzekļu kontroli un cenzūru un ierobežotu pilsoņu pamattiesības būt informētiem par 
jautājumiem, kas ir sabiedrības interesēs un tai nozīmīgi; brīdina, ka plašsaziņas līdzekļus 
nedrīkst apdraudēt konkrētu interešu grupu, lobiju, ekonomikas dalībnieku vai reliģisko 
grupu ietekme;

6. uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesībām un pārvaldībai jābūt pārredzamai un tā 
nedrīkst būt koncentrēta; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt konkurenci, lai 
risinātu un novērstu dominējoša stāvokļa izveidošanos un garantētu piekļuvi tirgus 
jaunpienācējiem; aicina izstrādāt noteikumus, lai nodrošinātu, ka interešu konflikti tiek 
atbilstoši izskatīti un atrisināti; uzsver, ka reklamēšana un sponsorēšana ietekmē 
plašsaziņas līdzekļu redakcijas nostāju;

7. uzsver, ka ir būtiski nodrošināt žurnālistu neatkarību no plašsaziņas līdzekļu redaktoru vai 
īpašnieku iekšējā spiediena, kā arī no politisko vai ekonomisko lobiju vai citu interešu 
grupu spiediena; uzsver faktu, ka piekļuve dokumentiem un informācijai ir svarīga, un 
aicina pilnībā aizsargāt tiesības neatklāt informācijas avotu un šajā jomā stingrāk piemērot 
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Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, tostarp attiecībā uz ziņošanu; aicina nodrošināt 
žurnālistu aizsardzību pret draudiem un vardarbību, jo analītiskajiem žurnālistiem bieži 
tiek draudēts viņu izmeklēšanas darbību dēļ; uzsver nepieciešamību atbalstīt un veicināt 
analītisko žurnālistiku, kā arī plašsaziņas līdzekļos veicināt ētisku žurnālistiku, izstrādājot 
profesionālos standartus un atbilstošu atlīdzināšanas kārtību;

8. uzsver nepieciešamību izstrādāt noteikumus attiecībā uz politisku informāciju 
audiovizuālajos plašsaziņas līdzekļos, lai garantētu godīgu piekļuvi dažādiem politiskiem 
konkurentiem, uzskatiem un viedokļiem, jo īpaši saistībā ar vēlēšanām un referendumiem, 
lai pilsoņi var veidot savu viedokli bez kāda dominējoša viedokļu veidošanas spēka 
nepamatotas ietekmes;

9. uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropā un veidot ikgadējus 
ziņojumus par šo jautājumu, pamatojoties uz detalizētajiem standartiem, ko ir izstrādājusi 
Eiropas Padome un EDSO, kā arī pamatojoties uz risku balstītu analītisko pieeju un 
rādītājiem, kas ir izstrādāti Komisijai iesniegtā neatkarīgā pētījumā sadarbībā ar NVO, 
akcionāriem un speciālistiem; uzskata, ka šis uzdevums ir jāveic Komisijai, Pamattiesību 
aģentūrai un/vai EUI Mediju plurālisma un mediju brīvības centram;

10. aicina Komisiju institucionalizēt plašsaziņas līdzekļu sadarbību un koordināciju ES 
līmenī, piemēram, izveidojot Eiropas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
regulatoru grupu, kā arī līdzsvarot valsts regulatīvo iestāžu statusu, kā paredzēts 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvas (AVMSD) 29. un 30. pantā, 
nodrošinot to neatkarību, objektivitāti un pārredzamību attiecībā uz lēmumu pieņemšanas 
kārtību, savu pilnvaru īstenošanu un uzraudzības procesu, kā arī nodrošinot atbilstošas 
sankciju piemērošanas pilnvaras, lai to lēmumi tiktu īstenoti;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis savlaicīgi īstenot atbilstošus pasākumus, ja rodas bažas 
saistībā ar vārda un informācijas brīvību, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu 
ES un tās dalībvalstīs;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību 
pārredzamību un pārbaudīt, vai dalībvalstis lietderīgi izmanto sabiedriskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem paredzētos valsts finanšu līdzekļus;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, Pamattiesību aģentūrai, EDSO un Eiropas Padomes Ministru komitejai, 
Parlamentārajai asamblejai, Venēcijas komisijai un cilvēktiesību komisāram.


