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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Carta da UE: enquadramento geral da liberdade nos meios de comunicação 
social na UE
(2011/2246(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 19.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o artigo 
19.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção da UNESCO 
sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais,

– Tendo em conta o artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, as declarações, 
recomendações e resoluções do Conselho de Ministros e da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa, e os documentos da Comissão de Veneza e do Comissário para os 
Direitos do Homem sobre liberdade de expressão, de informação e dos meios de 
comunicação social,

– Tendo em conta o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, os artigos 2.º, 7.º 
e 9.º-12.º do TUE, os artigos do tratado relativos à liberdade de estabelecimento, liberdade 
de prestação de serviços, liberdade de circulação de pessoas e bens, concorrência e
auxílios estatais, e o artigo 167.º do TFUE (cultura),

– Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 10 de março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços 
de comunicação social audiovisual (Diretiva "Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual")1,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre o pluralismo 
dos meios de comunicação nos Estados-Membros da União Europeia (SEC(2007)0032),

– Tendo em conta a criação pela Comissão de um Grupo de Alto Nível sobre a Liberdade e 
o Pluralismo dos Meios de Comunicação Social,

– Tendo em conta as suas resoluções de 20 de novembro de 2002 sobre a concentração dos 
meios de comunicação social2, de 4 de setembro de 2003 sobre a situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia (2002)3, de 4 de setembro de 2003 sobre a Televisão sem 
Fronteiras4, de 6 de setembro de 2005 sobre a aplicação dos artigos 4.º e 5.º da Diretiva 
89/552/CEE ("Televisão sem Fronteiras"), com a redação que foi dada pela Diretiva 
97/36/CE, para o período de 2001/20025, de 22 de abril de 2004 sobre os riscos de 
violação das liberdades fundamentais na União Europeia e nomeadamente em Itália, em 
matéria de liberdade de expressão e de informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta dos 

                                               
1 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
2 JO C 25 E de 29.1.2004, p. 205.
3 JO C 76 E de 25.3.2004, p. 412.
4 JO C 76 E de 25.3.2004, p. 453.
5 JO C 193 E de 17.8.2006, p. 117.
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Direitos Fundamentais da União Europeia)1, de 25 de setembro de 2008 sobre 
concentração e pluralismo dos meios de comunicação social na União Europeia2, e de 10 
de março de 2011 sobre a Lei da Comunicação Social na Hungria3,

– Tendo em conta o trabalho realizado pela OSCE em matéria de liberdade dos meios de 
comunicação social, e nomeadamente pelo seu representante para a liberdade dos meios 
de comunicação social, e os relatórios relacionados,

– Tendo em conta os relatórios de ONG sobre os meios de comunicação social, como os dos 
Repórteres sem Fronteiras (Índice da Liberdade de Imprensa) e da organização Freedom 
House (relatórios sobre a liberdade de imprensa),

– Tendo em conta os estudos sobre questões relacionadas com os meios de comunicação 
social publicados pelo Parlamento4 e pelo Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos 
Meios de Comunicação Social do Instituto Universitário Europeu5,

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2012),

A. Considerando que os meios de comunicação social desempenham um papel fundamental 
de "cão de guarda público" na democracia, uma vez que permitem aos cidadãos exercer o 
seu direito a ser informados, a supervisionar e a julgar as ações e decisões daqueles que 
exercem ou detêm poder ou influência, nomeadamente por ocasião das consultas 
eleitorais;

B. Considerando que os direitos fundamentais dos cidadãos à liberdade de expressão e de 
informação apenas podem ser garantidos através da liberdade e do pluralismo dos meios 
de comunicação social, que permitem aos jornalistas e aos meios de comunicação social 
exercer o seu direito e dever de informar os cidadãos sobre acontecimentos e decisões de 
interesse público;

C. Considerando que as ONG, as associações de monitorização da liberdade de imprensa, o 
Conselho da Europa e a OSCE, bem como os estudos e as resoluções do PE, têm referido 
as ameaças colocadas aos meios de comunicação social pelos governos, incluindo da 
União Europeia, e alertado contra as mesmas6;

                                               
1 JO C 104 E de 30.4.2004, p. 1026.
2 JO C 8 E de 14.1.2010, p. 75.
3 Textos Aprovados, P7_TA (2011)0094.
4 "O direito dos cidadãos à informação: Direito e Política na UE e nos seus Estados-Membros", junho de 2012, 
disponível em 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
5 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
6 Nomeadamente o controlo político partidário direto ou indireto e a influência sobre os meios de comunicação 
social ou organismos de controlo dos meios de comunicação social, a proibição ou limitação do acesso ao 
mercado para algumas empresas de comunicação social através de processos de atribuição de licenças e de 
autorização de emissões, o uso indevido e o abuso das regras de segurança estatal, nacional ou militar e da ordem 
ou moralidade públicas para instituir a censura e impedir o acesso a documentos e informações, a violação do 
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D. Considerando que o Conselho da Europa e a OSCE têm abordado a dimensão humana e 
democrática da comunicação através de declarações, resoluções, recomendações, 
pareceres e relatórios detalhados sobre a liberdade, o pluralismo e a concentração dos 
meios de comunicação social, criando um corpo significativo de normas mínimas comuns 
paneuropeias neste domínio;

E. Considerando que a União Europeia está empenhada em proteger o pluralismo dos meios 
de comunicação social como pilar essencial do direito à informação e à liberdade de 
expressão, como consagrado no artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais;

F. Considerando que o Parlamento tem exprimido reiteradamente a sua preocupação com a 
liberdade, o pluralismo e a concentração dos meios de comunicação social e tem 
convidado a Comissão a tomar medidas adequadas, incluindo mediante a apresentação de 
uma iniciativa legislativa sobre o assunto;

G. Considerando que, em 16 de janeiro de 2007, a Comissão lançou uma "abordagem em três 
etapas", englobando um documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre o 
pluralismo dos meios de comunicação social, um estudo independente sobre o pluralismo 
dos meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE, com indicadores para a 
avaliação do pluralismo dos meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE 
(em 2007), e uma comunicação da Comissão sobre os indicadores para o pluralismo nos 
meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE (em 2008), seguida de uma 
consulta pública1; 

H. Considerando que a Comissão abandonou esta abordagem, uma vez que a comunicação 
não chegou a ser publicada e a consulta pública não chegou a ser lançada;

I. Considerando que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia passou a ter caráter vinculativo; considerando que a 
Carta é o primeiro documento internacional que afirma explicitamente que "são 
respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social" (artigo 11.º, 
n.º 2); considerando que os tratados conferem à UE um mandato e competências para 
assegurar a proteção dos direitos fundamentais na União Europeia, nomeadamente com 
base nos artigos 2.º e 7.º do TUE;

J. Considerando que cabe aos Estados-Membros proteger a liberdade de opinião, expressão, 
informação e de imprensa, dado que estes princípios estão também previstos nas suas 
Constituições e na sua legislação; considerando que, se estas liberdades correrem um sério 
risco ou forem violadas num Estado-Membro, a União Europeia tem de intervir, com base 
nos tratados e na Carta, para proteger a ordem democrática e pluralista europeia e os 
direitos fundamentais;

K. Considerando que a UE possui competências em questões relacionadas com os meios de 
comunicação social, como o mercado interno, a política audiovisual, a concorrência, as 

                                                                                                                                                  
princípio da confidencialidade das fontes, a ausência de legislação em matéria de concentração dos meios de 
comunicação social e conflitos de interesses, e a utilização da publicidade para influenciar linhas editoriais.

1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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telecomunicações, os subsídios estatais, as obrigações de serviço público e os direitos 
fundamentais; considerando que o Parlamento afirmou que, nesta base, devem ser 
definidas normas mínimas essenciais de forma a assegurar, garantir e promover a 
liberdade de informação e um nível adequado de pluralismo e de governação 
independente dos meios de comunicação1; considerando que a Comissão solicitou ao 
Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Meios de Comunicação Social do Instituto 
Universitário Europeu que realizasse uma análise sobre a dimensão das competências da 
UE no domínio da liberdade dos meios de comunicação social;

L. Considerando que existem motivos de preocupação relativamente aos desafios enfrentados 
pelos serviços públicos de radiodifusão em termos de independência editorial, 
recrutamento de pessoal, pluralismo, neutralidade e qualidade da informação, acesso e 
financiamento, causados pela ingerência política e financeira indevida, bem como pela 
crise económica;

M. Considerando que os meios de comunicação social privados enfrentam uma concentração 
crescente, não só a nível nacional como transfronteiras, em que os conglomerados do setor 
distribuem os seus produtos em diferentes países, se registam investimentos crescentes no 
interior da UE em matéria de comunicação social, e os investidores e meios de 
comunicação social não europeus exercem uma influência cada vez maior na Europa;

1. Apela aos Estados-Membros e à União Europeia a respeitarem, garantirem, protegerem e 
promoverem o direito fundamental à liberdade de expressão e informação, à liberdade e 
ao pluralismo dos meios de comunicação social e, em consequência, a absterem-se de 
exercer, e desenvolverem mecanismos para impedir, ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social, tais como as tentativas de exercer uma influência política indevida e 
de impor um controlo partidário e uma censura sobre os meios de comunicação social;

2. Solicita a elaboração de procedimentos e mecanismos para a seleção e nomeação de 
diretores de meios de comunicação social, conselhos de administração e organismos de 
regulamentação que sejam transparentes, baseados no mérito e numa experiência 
incontestável e que assegurem o profissionalismo, a integridade, a independência, o 
consenso entre todos os grupos políticos e sociais e a continuidade, em vez de se basearem 
em critérios políticos ou partidários no quadro de um sistema de compadrio associado aos 
resultados das eleições ou à vontade daqueles que se encontram no poder; 

3. Sublinha que o pluralismo é um pilar da liberdade dos meios de comunicação social, uma 
vez que assegura a sua diversificação, garante o seu acesso a diferentes agentes sociais e 
políticos, opiniões e pontos de vista (incluindo ONG, associações de cidadãos, minorias, 
etc.) e oferece um vasto leque de pontos de vista;

4. Recorda o importante papel desempenhado pelos meios de comunicação social de serviço 
público, financiados pelos cidadãos através do Estado, e o seu dever institucional de 
fornecer uma informação de elevada qualidade, rigorosa e fiável; salienta que os meios de 
comunicação social privados têm deveres semelhantes em relação à informação, 
nomeadamente de natureza institucional e política, em particular por ocasião de eleições, 

                                               
1 Ver n.º 6 da resolução do Parlamento Europeu, de 10 de março de 2011, sobre a Lei da Comunicação Social na 
Hungria (P7_TA(2011)0094).
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referendos, etc.;

5. Frisa a necessidade de não abusar das medidas de regulamentação do acesso dos meios de 
comunicação social ao mercado através da concessão de licenças e dos processos de 
autorização, de regras relativas à proteção do Estado, da segurança nacional e militar e da 
ordem pública e de regras relativas à proteção da moralidade e das crianças para impor um 
controlo político ou partidário e instaurar a censura sobre os meios de comunicação social, 
prejudicando o direito fundamental dos cidadãos a serem informados sobre questões de 
interesse e importância públicos; chama a atenção para o facto de que os meios de 
comunicação não devem ser ameaçados pela influência de grupos de interesses e de 
pressão específicos, agentes económicos ou grupos religiosos;

6. Considera que a propriedade e a gestão dos meios de comunicação social deve ser 
transparente e não estar concentrada; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
garantirem a concorrência, a fim de eliminar e prevenir posições dominantes e de garantir 
o acesso de novos operadores ao mercado; apela ao estabelecimento de regras para 
assegurar que os conflitos de interesses são enfrentados e solucionados de forma 
adequada; sublinha que a publicidade e o patrocínio podem influenciar a linha editorial 
dos meios de comunicação social;

7. Salienta a importância de assegurar a independência dos jornalistas, tanto relativamente a 
pressões internas, dos editores ou dos proprietários, como a pressões externas, de grupos 
de pressão políticos ou económicos ou de outros grupos de interesses; sublinha que o 
direito de acesso aos documentos e à informação é fundamental e apela a uma plena
proteção do princípio da confidencialidade das fontes e à aplicação estrita da 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem nesta matéria, incluindo em 
relação a denúncias; insta a que os jornalistas sejam protegidos de ameaças e violência, 
uma vez que os jornalistas de investigação são muitas vezes ameaçados em resultado das 
suas atividades; destaca a necessidade de apoiar e fomentar o jornalismo de investigação e 
de promover o jornalismo ético nos meios de comunicação social, através do 
desenvolvimento de normas profissionais e de procedimentos de recurso adequados; 

8. Salienta a necessidade de definir normas relativas à informação política nos meios de 
comunicação social audiovisual, de forma a garantir um acesso justo a diferentes 
concorrentes políticos, diferentes opiniões e pontos de vista, nomeadamente por ocasião 
de eleições e referendos, permitindo aos cidadãos formar as suas opiniões sem a influência 
indevida de um poder dominante em matéria de formação de opiniões;

9. Sublinha a importância de monitorizar a liberdade dos meios de comunicação social na 
Europa e de elaborar relatórios anuais sobre o assunto, com base nas normas detalhadas 
desenvolvidas pelo Conselho da Europa e pela OSCE e na abordagem analítica baseada 
em riscos e em indicadores desenvolvida por um estudo independente realizado pela 
Comissão, em associação com ONG, partes interessadas e peritos; considera que esta 
tarefa deve ser desempenhada pela Comissão, pela Agência dos Direitos Fundamentais 
e/ou pelo Centro do IUE para o Pluralismo e a Liberdade dos Meios de Comunicação 
Social;

10. Convida a Comissão a institucionalizar a cooperação e a coordenação a nível da UE em 
matéria de meios de comunicação social, por exemplo estabelecendo um grupo de 
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reguladores europeu para os serviços de comunicação social audiovisual, e a harmonizar o 
estatuto das autoridades nacionais de regulamentação previsto nos artigos 29.º e 30.º da 
"Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual" (DSCSA), assegurando a sua 
independência, imparcialidade e transparência em relação aos seus processos de tomada 
de decisões, ao exercício dos seus poderes e ao processo de monitorização, e 
conferindo-lhes os poderes sancionários adequados para assegurar a aplicação das suas 
decisões;

11. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem medidas adequadas e oportunas 
quando surgirem preocupações em relação à liberdade de expressão e informação, e à 
liberdade e ao pluralismo dos meios de comunicação social na UE e nos seus 
Estados-Membros;

12. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a transparência na propriedade 
dos meios de comunicação social e a verificarem se os fundos públicos em matéria de 
meios de comunicação social de serviço público são utilizados de forma eficiente pelos 
Estados-Membros;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, à Agência dos Direitos Fundamentais, 
à OSCE, bem como ao Conselho de Ministros, à Assembleia Parlamentar, à Comissão de 
Veneza e ao Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa.


