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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Karty praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE

(2011/2246(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 19 Powszechnej deklaracji praw człowieka, art. 19 Międzynarodowego 
paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i
promowania różnorodności form wyrazu kulturowego,

– uwzględniając art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka, orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oświadczenia, zalecenia i rezolucje Komitetu 
Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a także dokumenty Komisji 
Weneckiej i Komisarza Praw Człowieka na temat wolności wypowiedzi, informacji i 
mediów,

– uwzględniając art. 11 Karty praw podstawowych UE, art. 2, 7 oraz 9-12 Traktatu UE, 
artykuły traktatu odnoszące się do swobody przedsiębiorczości, swobody świadczenia 
usług, swobodnego przepływu osób i towarów, konkurencji i pomocy państwa, a także art. 
167 TFUE (kultura),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)1,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie pluralizmu mediów w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (SEC(2007)0032),

– uwzględniając ustanowienie przez Komisję grupy wysokiego szczebla ds. spraw wolności 
i pluralizmu mediów,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii 
Europejskiej (2002)3, z dnia 4 września 2003 r. w sprawie telewizji bez granic4, z dnia 6 
września 2005 r. w sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 89/552/EWG dotyczącej 
telewizji bez granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, w okresie 2001-20025, z dnia 22 
kwietnia 2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów 

                                               
1 Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
2 Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 205.
3 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 412.
4 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 453.
5 Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, s. 117.
6 Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, s. 1026.
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w Unii Europejskiej1 oraz z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustawy medialnej na 
Węgrzech2,

– uwzględniając prace dotyczące wolności mediów prowadzone przez OBWE, a zwłaszcza
jej przedstawiciela ds. wolności mediów, oraz odnośne sprawozdania,

– uwzględniając sprawozdania organizacji pozarządowych na temat mediów, jak 
sprawozdania Reporterów bez Granic (wskaźniki wolności prasy) i organizacji Freedom 
House (raporty o wolności prasy),

– uwzględniając badania dotyczące kwestii związanych z mediami opublikowane przez 
Parlament3 i Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że media odgrywają w demokracji podstawową rolę publicznego 
nadzorcy, ponieważ umożliwiają obywatelom korzystanie z prawa do informacji, 
kontrolowanie i osądzanie działań i decyzji podejmowanych przez tych, którzy sprawują 
władzę bądź wywierają wpływ, zwłaszcza przy okazji konsultacji wyborczych;

B. mając na uwadze, że podstawowe prawo do wolności wypowiedzi i informacji można 
zagwarantować jedynie dzięki wolności i pluralizmowi mediów, kiedy dziennikarze i 
media mogą wykonywać swoje prawa i pełnić obowiązki w zakresie informowania 
obywateli o wydarzeniach i decyzjach leżących w interesie publicznym;

C. mając na uwadze, że organizacje pozarządowe, stowarzyszenia monitorujące wolność 
mediów, Rada Europy i OBWE, jak również PE w licznych opracowaniach i rezolucjach 
donoszą o zagrożeniach, jakie rządy stwarzają mediom, również w Unii Europejskiej, i 
ostrzegają przed takimi zagrożeniami5;

D. mając na uwadze, że Rada Europy i OBWE zajmowały się kwestią ludzkiego i 
demokratycznego wymiaru komunikacji w szczegółowych oświadczeniach, rezolucjach, 
zaleceniach, opiniach i sprawozdaniach na temat wolności, pluralizmu i koncentracji 

                                               
1 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 75.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0094.
3 „The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States” („Prawo obywateli do 
informacji: prawo i polityka w UE i państwach członkowskich”, czerwiec 2012, dostępne na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
5 Obejmuje to bezpośrednie lub pośrednie stronnicze polityczne kontrolowanie mediów i organów je 
nadzorujących oraz wpływanie na nie, zakazywanie lub ograniczanie dostępu do rynku niektórych mediów przez 
licencje na nadawanie i procedury udzielania zezwoleń, nieodpowiednie stosowanie zasad dotyczących 
bezpieczeństwa krajowego lub wojskowego oraz porządku publicznego bądź moralności i nadużywanie tych 
zasad w celu narzucenia cenzury i utrudniania dostępu do dokumentów i informacji, naruszanie zasady 
poufności źródeł, brak przepisów prawnych dotyczących koncentracji mediów i konfliktów interesów oraz 
wykorzystywanie reklamy do wpływania na linię redakcyjną.
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mediów, tworząc istotny szereg wspólnych europejskich norm minimalnych w tym 
obszarze;

E. mając na uwadze, że Unia Europejska jest zobowiązana do ochrony pluralizmu mediów 
jako podstawowego filaru prawa do informacji i wolności wypowiedzi, zapisanych w art. 
11 Karty praw podstawowych;

F. mając a uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie wolnością, 
pluralizmem i koncentracją mediów oraz wezwał Komisję do podjęcia odpowiednich 
działań, w tym w drodze zaproponowania odnośnej inicjatywy ustawodawczej;

G. mając na uwadze, że dnia 16 stycznia 2007 r. Komisja wprowadziła podejście 
trzystopniowe obejmujące dokument roboczy służb Komisji na temat pluralizmu mediów, 
niezależne badanie dotyczące pluralizmu mediów w państwach członkowskich UE z 
wskaźnikami do oceny pluralizmu mediów w państwach członkowskich UE (w 2007 r.) 
oraz komunikat Komisji w sprawie wskaźników pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2008 r.), po których miała nastąpić konsultacja społeczna1; 

H. mając na uwadze, że Komisja porzuciła to podejście, jako że nie opracowała komunikatu 
ani nie przeprowadziła konsultacji społecznej;

I. mając na uwadze, że wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zaczęła obowiązywać 
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej; mając na uwadze, że karta ta jest 
pierwszym międzynarodowym dokumentem, który wyraźnie stanowi, że „szanuje się 
wolność i pluralizm mediów” (art. 11 ust. 2); mając na uwadze, że traktaty powierzają UE 
mandat i uprawnienia do zapewnienia ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, 
zwłaszcza na podstawie art. 2 i 7 Traktatu UE;

J. mając na uwadze, że państwa członkowskie mają obowiązek ochrony wolności opinii, 
słowa i informacji oraz wolności mediów, ponieważ powyższe wartości są gwarantowane 
również w ich konstytucjach i prawie; mając na uwadze, że w przypadku poważnego 
zagrożenia dla tych wolności lub ich naruszenia w którymś z państw członkowskich Unia 
Europejska musi – w oparciu o traktaty i Kartę – podjąć działania mające na celu ochronę 
europejskiego systemu demokratycznego i pluralistycznego oraz praw podstawowych;

K. mając na uwadze, że UE ma kompetencje w obszarach związanych z mediami, jak rynek 
wewnętrzny, polityka audiowizualna, konkurencja, telekomunikacja, subsydia państwowe, 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych i prawa podstawowe; mając na 
uwadze, że Parlament stwierdził, iż na tej podstawie należy określić minimalne istotne 
normy celem zapewnienia, gwarantowania i promowania wolności informacji i 
odpowiedniego poziomu pluralizmu mediów oraz niezależnego zarządzania mediami2; 
mając na uwadze, że Komisja powierzyła Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów 
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego przeprowadzenie analizy zakresu kompetencji 
UE obszarze wolności mediów;

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Zob. ust. 6 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustawy medialnej na 
Węgrzech (P7_TA(2011)0094).
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L. mając na uwadze, że pojawiają się obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi stoją publiczni 
nadawcy w zakresie niezależności redakcyjnej, rekrutacji pracowników, pluralizmu, 
neutralności i jakości informacji, dostępu i finansowania, które to wyzwania wynikają z 
nadmiernej ingerencji politycznej i finansowej, jak i z kryzysu gospodarczego;

M. mając na uwadze, że media prywatne stoją w obliczu coraz większej krajowej, ale również 
transgranicznej koncentracji, przy czym konglomeraty medialne rozpowszechniają swoje 
produkty w różnych krajach, zwiększają się wewnątrzunijne inwestycje medialne, a 
inwestorzy i media spoza Europy wywierają coraz większy wpływ w Europie;

1. wzywa państwa członkowskie i Unię Europejska do szanowania, gwarantowania, ochrony 
i promowania podstawowego prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do powstrzymywania się od stwarzania zagrożeń dla 
wolności mediów i do rozwijania mechanizmów ograniczających te zagrożenia, jak próby
nadmiernego i politycznego ingerowania oraz narzucanie mediom stronniczej kontroli i 
cenzury;

2. apeluje o opracowanie procedur i mechanizmów selekcji i mianowania kierowników 
mediów, rad nadzorczych, rad medialnych i organów regulacyjnych, które będą 
przejrzyste, oparte na zasługach i niekwestionowanym doświadczeniu i będą zapewniały 
profesjonalizm, prawość, niezależność, konsensus wszystkich grup politycznych i 
społecznych oraz ciągłość, a nie będą się opierały na politycznych i stronniczych 
kryteriach w ramach systemu podziału łupów powiązanego z rezultatami wyborów bądź 
wolą osób rządzących;

3. podkreśla, że pluralizm mediów jest filarem wolności mediów, ponieważ zapewnia 
zróżnicowanie mediów, dostęp do różnych podmiotów społecznych i politycznych, opinii 
i punktów widzenia (w tym organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywateli, 
mniejszości itp.) oraz oferuje szeroki zakres poglądów;

4. przypomina o ważnej roli mediów publicznych, finansowanych przez obywateli za 
pośrednictwem państwa, oraz o ich instytucjonalnym obowiązku dostarczania dokładnych 
i wiarygodnych informacji wysokiej jakości; zwraca uwagę, ze prywatne media mają 
podobne zobowiązania względem informacji, zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie wyborów, referendów itp.;

5. podkreśla, że nie należy nadużywać środków służących regulacji dostępu mediów do 
rynku poprzez licencje na nadawanie i procedury udzielania zezwoleń, zasad ochrony 
państwa, bezpieczeństwa narodowego i wojskowego oraz porządku publicznego oraz 
zasad dotyczących ochrony moralności i dzieci w celu narzucania mediom politycznej lub 
stronniczej kontroli i cenzury oraz ograniczania podstawowego prawa obywateli do 
informacji o ważnych kwestach publicznych; ostrzega, że mediom nie powinien zagrażać 
wpływ konkretnych grup interesu czy lobby, podmiotów gospodarczych czy grup 
religijnych;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane;  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
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odpowiednie podejście do i rozwiązywanie konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować ingerencje w linię redakcyjną mediów;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia niezależności dziennikarzy względem zarówno 
nacisków wewnętrznych ze strony redaktorów i właścicieli, jak i zewnętrznych ze strony 
polityków i lobby gospodarczych lub innych grup interesów; zwraca uwagę, że prawo 
dostępu do dokumentów i informacji jest prawem podstawowym i wzywa do pełnej 
ochrony zasady poufności źródeł oraz do ścisłego stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie, w tym w odniesieniu do doniesień; apeluje o 
ochronę dziennikarzy przed zagrożeniami i przemocą, jako że dziennikarze śledczy w 
wyniku swojej działalności często stają w obliczu zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez opracowywanie norm zawodowych i odpowiednich 
procedur odwoławczych; 

8. zwraca uwagę na konieczność opracowania zasad dotyczących informacji politycznych w 
mediach audiowizualnych w celu zagwarantowania sprawiedliwego dostępu do różnych 
konkurentów politycznych, opinii i punktów widzenia, zwłaszcza przy okazji wyborów i 
referendów, z myślą o dopilnowaniu, by obywatele mogli kształtować własne opinie bez 
nadmiernego wpływu jednego dominującego podmiotu opiniotwórczego;

9. podkreśla znaczenie monitorowania wolności mediów w Europie i składania corocznych 
sprawozdań w tej sprawie w oparciu o szczegółowe normy opracowane przez Radę 
Europy i OBWE oraz o analityczne podejście oparte na ryzyku i wskaźniki przygotowane 
w ramach niezależnego badania przeprowadzonego dla Komisji, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, zainteresowanymi stronami i ekspertami; jest zdania, że 
zadanie to powinny wykonać Komisja, Agencja Praw Podstawowych i/lub Centrum ds. 
Pluralizmu i Wolności Mediów Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego;

10. zwraca się do Komisji o zinstytucjonalizowanie współpracy i koordynacji na szczeblu UE 
w zakresie mediów, na przykład poprzez ustanowienie europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, zapewniając ich niezależność, bezstronność i przejrzystość w odniesieniu do 
procesów podejmowania decyzji, wykonywania uprawnień i monitorowania oraz 
dopilnowując, aby miały odpowiednie uprawnienia nakładania sankcji celem zapewniania 
wdrażania ich decyzji;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich i terminowych działań 
w przypadku wystąpienia w UE i państwach członkowskich obaw dotyczących wolności 
wypowiedzi, informacji oraz wolności i pluralizmu mediów;

12. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie przejrzystości w zakresie 
własności mediów oraz o upewnienie się, czy państwa członkowskie skutecznie 
wykorzystują środki publiczne w odniesieniu do publicznych usług medialnych;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Agencji Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, OBWE oraz Komitetowi Ministrów, Zgromadzeniu Parlamentarnemu, 
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Komisji Weneckiej i Komisarzowi Praw Człowieka Rady Europy.


