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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Carta UE: norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE

(2011/2246(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 19 
din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și articolul 10 din 
Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale;

– având în vedere articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului, declarațiile, recomandările și rezoluțiile 
Comitetului Miniștrilor și Adunării Parlamentare ale Consiliului Europei, alături de 
documentele Comisiei de la Veneția și ale comisarului pentru drepturile omului referitoare 
la libertatea de exprimare și de informare și la libertatea mass-mediei, 

– având în vedere articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE, articolele 2, 7 și 9-
12 din TUE, articolele din tratat referitoare la libertatea de stabilire, libera prestare a 
serviciilor, libera circulație a persoanelor și mărfurilor, concurența și ajutoarele de stat, 
precum și articolul 167 din TFUE (cultura),  

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte normative, 
reglementări sau dispoziții administrative ale statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)1,

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Pluralismul mass-
mediei în statele membre ale Uniunii Europene” (SEC(2007)0032),

– având în vedere înființarea, de către Comisie, a unui Grup la nivel înalt pentru libertatea și 
pluralismul mass-mediei,

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 noiembrie 2002 referitoare la concentrarea mass-
mediei2, din 4 septembrie 2003 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea 
Europeană (2002)3, din 4 septembrie 2003 referitoare la televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 2001-
20025, din 22 aprilie 2004 referitoare la riscurile de încălcare, în UE și, în special în Italia, 
a libertății de exprimare și informare (articolul 11 alineatul (2) din Carta drepturilor 
fundamentale)6, din 25 septembrie 2008 privind concentrarea și pluralismul mass-mediei 

                                               
1 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 JO C 25 E, 29.1.2004, p. 205.
3 JO C 76 E, 25.3.2004, p. 412.
4 JO C 76 E, 25.3.2004, p. 453.
5 JO C 193 E, 17.8.2006, p. 117.
6 JO C 104 E, 30.4.2004, p. 1026.
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în Uniunea Europeană1 și din 10 martie 2011 referitoare la legislația privind mass-media 
din Ungaria2, 

– având în vedere activitatea desfășurată cu privire la libertatea mass-mediei de către OSCE 
în general, și de către reprezentanta sa pentru libertatea mass-mediei, în particular, precum 
și rapoartele conexe,

– având în vedere rapoartele elaborate de ONG-uri referitoare la mass-media, cum ar fi cele 
ale organizației „Reporteri fără frontiere” (clasamentele libertății presei) și Freedom 
House (rapoartele privind libertatea presei),

– având în vedere studiile referitoare la chestiuni legate de mass-media publicate de 
Parlament3 și de Centrul pentru Pluralismul și Libertatea Mass-mediei din cadrul 
Institutului Universitar European,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru cultură și educație (A7-0000/2012),

A. întrucât, în democrație, mass-media joacă un rol fundamental, de „câine de pază”, , 
permițându-le cetățenilor să-și exercite dreptul de a fi informați, de a verifica și a de se 
pronunța cu privire la acțiunile și deciziile factorilor care exercită sau dețin putere sau
influență, îndeosebi cu ocazia consultărilor electorale;

B. întrucât drepturile fundamentale la libertatea de exprimare și de informare ale cetățenilor 
nu pot fi garantate decât prin libertatea și pluralismul mass-mediei, care sunt singurele căi 
prin care jurnaliștii și mass-media își pot exercita dreptul și datoria de a informa cetățenii 
cu privire la evenimentele și deciziile de interes public;

C. întrucât ONG-urile, asociațiile care monitorizează libertatea mass-mediei, Consiliul 
Europei și OSCE, precum și studiile și rezoluțiile Parlamentului European au semnalat și 
avertizat cu privire la amenințările pe care le exercită asupra mass-mediei acțiunile 
guvernelor, inclusiv în Uniunea Europeană4;

D. întrucât Consiliul Europei și OSCE au abordat dimensiunea umană și democratică a 
comunicării prin declarații, rezoluții, recomandări, avize și rapoarte detaliate referitoare la 
libertatea, pluralismul și concentrarea mass-mediei, producând un corpus semnificativ de 

                                               
1 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 75.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0094.
3 „The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States” (Dreptul cetățenilor la 
informare: legislație ș i  politici în UE și în statele sale membre), iunie 2012, consultabil la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 Printre acestea figurează controlul și influența de tip politic și partizan, exercitate în mod direct sau indirect 
asupra mass-mediei și a organismelor de control al mass-mediei, interzicerea sau limitarea accesului pe piață al 
anumitor instituții mass-media prin intermediul licențelor de emisie și al procedurilor de autorizare, utilizarea 
necorespunzătoare și abuzivă a normelor privind securitatea națională sau militară și ordinea sau morala publică, 
cu scopul de a impune cenzura și de a împiedica accesul la documente și informații, încălcarea principiului 
confidențialității surselor, vidul legislativ în materie de concentrare a mass-mediei și conflictele de interese, 
precum și utilizarea publicității cu scopul de a influența pozițiile editoriale.
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standarde minime paneuropene în acest domeniu;

E. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a apăra pluralismul mass-mediei, 
în calitatea sa de pilon esențial al dreptului la informare și al libertății de exprimare, 
consacrat prin articolul 11 al Cartei drepturilor fundamentale;

F. întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea în legătură cu libertatea, 
pluralismul și concentrarea mass-mediei și a solicitat Comisiei să acționeze în consecință, 
inclusiv prin prezentarea unei inițiative legislative în materie;

G. întrucât, la 16 ianuarie 2007, Comisia a lansat o „abordare în trei etape”, constând dintr-un 
document de lucru al serviciilor Comisiei privind pluralismul mediatic, dintr-un studiu 
independent privind pluralismul mediatic în statele membre ale UE, însoțit de indicatori 
de evaluare a pluralismului mediatic în statele membre ale UE (în 2007) și din 
Comunicarea Comisiei privind indicatorii pluralismului mediatic în statele membre ale 
Uniunii Europene, urmată de o consultare publică1; 

H. întrucât Comisia a renunțat la această abordare, deoarece nici nu a publicat comunicarea și 
nici nu a lansat consultarea publică;

I. întrucât, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale a căpătat forță juridică; întrucât Carta este primul document internațional 
care proclamă în termeni expliciți că „libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în 
masă sunt respectate” (articolul 11 alineatul (2)); întrucât tratatele conferă Uniunii 
Europene un mandat și o serie de competențe având drept scop asigurarea protecției 
drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, în principal în temeiul articolelor 2 și 7 
din TUE;

J. întrucât este de datoria statelor membre să protejeze libertatea de opinie, de exprimare, de 
informare și libertatea mass-mediei, deoarece aceste principii sunt garantate și prin 
constituțiile și legile lor; întrucât, în cazul în care aceste libertăți sunt expuse unor riscuri 
grave sau sunt încălcate într-un stat membru, Uniunea Europeană trebuie să intervină, în 
temeiul tratatelor și al Cartei, pentru a apăra cadrul democratic și pluralist european și 
drepturile fundamentale;

K. întrucât UE dispune de competențe în domenii legate de mass-media, precum piața 
internă, politica din domeniul audiovizualului, concurența, telecomunicațiile, subvențiile 
de stat, obligațiile de serviciu public și drepturile fundamentale; întrucât Parlamentul a 
susținut că, în acest temei, ar trebui elaborate standarde minime esențiale pentru a se 
asigura, garanta și promova libertatea de informare și un nivel adecvat de pluralism al 
mass-mediei și de guvernanță independentă a mass-mediei2; întrucât Comisia a încredințat 
Centrului pentru Pluralismul și Libertatea Mass-mediei din cadrul Institutului Universitar 
European realizarea unei analize cu privire la sfera de competență a Uniunii Europene din 
domeniul libertății mass-mediei;

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_ro.htm
2 A se vedea punctul 6 din Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2011 referitoare la legislația privind 
mass-media din Ungaria (P7_TA(2011)0094).



PE496.665v01-00 6/8 PR\914699RO.doc

RO

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu privire la provocările cu care se confruntă serviciile 
publice de radio și televiziune în ceea ce privește independența editorială, angajarea 
personalului, pluralismul, neutralitatea și calitatea informațiilor, accesul și finanțarea, la 
originea cărora se află ingerințele politice și financiare nejustificate, precum și criza 
economică;

M. întrucât mass-media din sectorul privat se confruntă cu o concentrare crescândă, atât la 
nivel național, cât și transfrontalier, caracterizată prin apariția de conglomerate mass-
media care își distribuie produsele în diferite țări, prin creșterea investițiilor în sectorul 
mass-mediei realizate în interiorul Uniunii Europene și prin influența crescândă exercitată 
în Europa de investitorii și de mass-media din afara acesteia,

1. solicită statelor membre și Uniunii Europene să respecte, să garanteze, să apere și să 
promoveze dreptul fundamental la libertatea de exprimare și de informare și la libertatea și 
pluralismul mass-mediei și să se abțină, în consecință, de la a exercita amenințări la adresa 
acestei libertăți, cum ar fi tentativele de influențare ilicită și pe criterii politice a mass-
mediei, de impunere a unui control partizan și de cenzură a acesteia, și să elaboreze 
mecanisme destinate să împiedice astfel de amenințări;

2. solicită elaborarea unor proceduri și a unor mecanisme de selecție și numire a 
responsabililor din mass-media, a consiliilor de administrație, a consiliilor mass-mediei și 
a conducerii organismelor de reglementare care să se desfășoare într-un climat de 
transparență, să fie întemeiate pe merite și pe o experiență incontestabilă și să asigure 
profesionalismul, integritatea, independența, consensul întregului spectru politic și social 
și continuitatea, în locul criteriilor politice sau partizane din cadrul unui sistem în care 
posturile se acordă în funcție de rezultatele alegerilor sau de voința deținătorilor puterii;

3. subliniază că pluralismul mass-mediei constituie un pilon al libertății mass-mediei, 
asigurându-i diversificarea și accesul la diferiți factori sociali și politici și la opinii și 
puncte de vedere diferite (exprimate inclusiv de ONG-uri, cetățeni, asociații, minorități 
etc.) și oferă un larg spectru de opinii;

4. reamintește importanța rolului serviciilor publice de mass-media, care sunt finanțate de 
către cetățeni prin intermediul statului, și îndatoririle lor instituționale de a oferi un înalt 
nivel de calitate și informații precise și credibile; subliniază că mass-mediei din sectorul 
privat îi revin atribuții similare în ceea ce privește informarea, mai ales cea cu caracter 
instituțional și politic, îndeosebi cu ocazia alegerilor, referendumurilor etc.;

5. subliniază necesitatea de a nu se abuza de măsurile de reglementare a accesului pe piață al 
radiodifuzorilor prin intermediul acordării licențelor de emisie și al procedurilor de 
autorizare, de normele referitoare la protecția statului, la securitatea națională militară și la 
ordinea publică și de normele referitoare la protecția moralei publice și a copilului, cu 
scopul de a impune un control și o cenzură cu caracter politic sau partizan asupra mass-
mediei și de a obstrucționa dreptul fundamental al cetățenilor de a fi informați în legătură 
cu problemele de interes și importanță publică; avertizează cu privire la faptul că mass-
media nu trebuie să fie amenințate de influența anumitor grupuri de interese sau lobby-uri, 
a unor factori economici sau grupuri religioase;

6. consideră că proprietatea și managementul mass-mediei ar trebui să fie transparente și 
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neconcentrate; solicită Comisiei și statelor membre să asigure existența concurenței, astfel 
încât să elimine și să evite pozițiile dominante și să garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să asigure o abordare și o soluționare adecvată a 
conflictelor de interese; subliniază că publicitatea și sponsorizările pot cauza interferențe 
cu linia editorială a mass-mediei;

7. subliniază importanța de a se asigura protecția independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau proprietari, cât și în exterior, față de grupurile 
de interese politice sau economice sau de alt tip; reliefează caracterul fundamental al 
dreptului de acces la documente și informații și solicită o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea strictă a jurisprudenței în materie a Curții Europene 
a Drepturilor Omului, inclusiv în ceea ce privește denunțarea abuzurilor;  solicită 
protejarea jurnaliștilor împotriva amenințărilor și a violențelor, în condițiile în care 
jurnaliștii de investigație sunt supuși deseori unor amenințări ca urmare a activităților lor; 
evidențiază necesitatea susținerii și promovării jurnalismului de investigație și a 
încurajării jurnalismului etic în mass-media, prin elaborarea unor standarde profesionale și 
prin introducerea unor căi de atac adecvate;  

8. subliniază necesitatea de a elabora norme specifice cu privire la informațiile politice din 
sectorul audiovizualului, pentru a se garanta un acces echitabil la diferiții concurenți 
politici și la diferitele opinii și puncte de vedere, în special cu ocazia alegerilor și a 
referendumurilor, astfel încât să cetățenii să-și poată forma propriile opinii fără a fi supuși 
unei influențe excesive din partea unei puteri dominante formatoare de opinie;

9. subliniază importanța monitorizării libertății mass-mediei în Europa și a unei raportări 
anuale cu privire la acest subiect, pe baza standardelor detaliate elaborate de Consiliul 
Europei și de OSCE, a abordării analitice bazate pe riscuri și a indicatorilor elaborați în 
cadrul studiului independent întocmit pentru Comisie, în colaborare cu ONG-urile, părțile 
interesate și experții; consideră că obligația de a îndeplini această sarcină le revine 
Comisiei, Agenției pentru Drepturi Fundamentale și/sau Centrului pentru Pluralismul și 
Libertatea Mass-mediei din cadrul IUE;

10. solicită Comisiei să instituționalizeze cooperarea și coordonarea la nivelul Uniunii 
Europene în domeniul mass-mediei, de exemplu prin înființarea unui grup european al 
autorităților de reglementare din domeniul serviciilor audiovizuale, și să armonizeze 
statutele autorităților naționale de reglementare prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că acestea sunt 
independente, imparțiale și transparente în ceea ce privește procesele lor decizionale, 
exercitarea atribuțiilor și procesul de monitorizare și că dispun de competențe de 
sancționare adecvate, astfel încât să poată asigura punerea în aplicare a deciziilor lor;

11. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri corespunzătoare, în timp util, în cazul în 
care apar motive de îngrijorare cu privire la libertatea de exprimare și de informare și la 
libertatea și pluralismul mass-mediei în UE și în statele membre;

12. solicită Comisiei și statelor membre să asigure transparența cu privire la proprietatea 
mass-mediei și să verifice dacă fondurile publice destinate mass-mediei din serviciul 
public sunt utilizate în mod eficient de statele membre;
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13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Agenției pentru Drepturile 
Fundamentale,  Comitetului de Miniștri și Adunării Parlamentare ale Consiliului Europei 
și ale OSCE, Comisiei de la Veneția și Comisarului pentru drepturile omului.


