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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o presadzovaní a ochrane slobody prejavu a slobody médií1

1. Rešpektovanie hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa okrem iného 
zabezpečuje rôznorodosťou a nezávislosťou médií, čo umožňuje voľný tok informácií 
a myšlienok, ktoré podporujú a chránia slobodu presvedčenia a prejavu v spoločnosti. 

2. Tieto hodnoty predstavujú naplnenie záväzku spoločnosti voči demokracii a politickej 
zodpovednosti.

3. Súvisiace práva a slobody zahŕňajú právo vyhľadávať a získavať informácie, slobodu 
prejavu a presvedčenia, a to aj umeleckého prejavu, právo na bezpečnosť pre novinárov, 
slobodu tlače a schopnosť prijať kritický názor voči výkonu oficiálnych povinností.

4. Bez zaručených slobôd pre médiá nie je možná informovanosť a angažovanosť občanov.

5. Keďže žurnalistika prispieva k odhaľovaniu nežiaducich fenoménov v spoločnosti 
a mnohými spôsobmi informuje o rôznorodosti súčasného multikultúrneho sveta, čelí 
výzvam a riziku zastrašovania, a preto si zaslúži podporu a zníženie záťaže, ktorú znáša.

6. Preto vyzývame Komisiu, aby monitorovala tieto slobody, informovala Parlament 
o svojich zisteniach a otvorila dialóg s členskými štátmi o zvýšenej ochrane a podpore 
slobody prejavu a slobody médií.

7. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


