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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент, относно насърчаване и защита на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на медиите1

1. Спазването на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС), наред с другото, се осигурява от многообразните и независими медии, 
улесняващи свободното движение на информация и на идеи, които медии 
насърчават и защитават свободата на мнение и на изразяване в обществото.. 

2. Те символизират изпълнения ангажимент от страна на обществото към 
демокрацията и политическата отчетност;

3. Сродните права и свободи включват свободата на търсене и получаване на 
информация, свободата на изразяване на мнение, включително творческата изява, 
правото за безопасност на журналистите, свободата на печата и приемане на 
критична гледна точка по отношение на изпълнението на служебни задължения.

4. Без свобода, гарантирана на медиите, не може да има информирано и ангажирано 
гражданско общество.

5. Тъй като журналистиката помага за разкриването на неблагоприятни развития в 
обществото и информира по много начини за разнообразието на междукултурния 
съвременен свят, тя е изправена пред предизвикателства и изложена на риск от 
сплашване, и следователно заслужава подкрепа и минимализиране пречки.

6. Съответно Комисията е призована да следи тези свободи, да информира Парламента 
относно  констатациите си и да започне диалог с държавите членки за по-голяма 
защита и насърчаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на 
медиите.

7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


