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IEROSINĀJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisms aptver daudzus aspektus, tostarp uzņēmumu 

apvienošanas kontroles noteikumus, apraides licencēšanas sistēmās izvirzītās saturiskās 

prasības, pārredzamība un plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību ierobežotu koncentrāciju, 

redakcionālās brīvības izveidi, sabiedrisko raidorganizāciju neatkarību un statusu, 

žurnālistu profesionālo situāciju, plašsaziņas līdzekļu un politikas un ekonomikas 

dalībnieku attiecības, plašsaziņas līdzekļu satura pieejamību sievietēm un minoritātēm, 

viedokļu daudzveidību utt.; 

2. atgādina, ka vārda un informācijas brīvība ir pamattiesības, kas paredzētas Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantā 

un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantā, un ir viena 

no demokrātijas aizsardzībai un mūsu eiropeiskās identitātes stiprināšanai 

vissvarīgākajām vērtībām; uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms balstās 

uz pamattiesībām uz vārda brīvību, kas ir demokrātijas stūrakmens un kam ir 

nepieciešams politisko aprindu aktīvs atbalsts; norāda, ka vārda brīvība arī aizsargā 

visas sabiedrības tiesības uz informāciju par visiem to interesējošiem jautājumiem; 

aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pietiekamus pasākumus, lai aizsargātu un veicinātu 

plurālistiskus, neatkarīgus un brīvus plašsaziņas līdzekļus nolūkā garantēt vārda brīvību 

un demokrātiju;  

3. aicina Komisiju pārraudzīt un apkopot informāciju un statistikas datus par plašsaziņas 

līdzekļu brīvību un plurālismu visās dalībvalstīs un analizēt gadījumus, kad ir pārkāptas 

pamattiesības uz vārda brīvību un žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu jomas 

profesionāļu pamattiesības, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu; aicina 

Komisiju ierosināt pasākumus šajos novērtējumos izdarīto secinājumu īstenošanai; 

4. uzsver — plurālistiskā un demokrātiskā sabiedrībā iedzīvotājiem ir jābūt pareizi un 

pilnībā informētiem, lai viņi spētu aktīvi un efektīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un 

politiskās debatēs; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt veselīgas politiskās debates 

un noturīgu politisko iesaisti pamata cilvēktiesību ievērošanā, rūpējoties par plašsaziņas 

līdzekļu lietotprasmi, plašsaziņas līdzekļu plurālismu un ētiku; ar bažām norāda, ka 

plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma ierobežojumi izraisa demokrātijas deficītu, 

bet demokrātijas deficīts vienā dalībvalstī var ietekmēt visu Eiropas Savienību, jo īpaši 

tad, ja sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu neatkarību var apdraudēt valdošā vairākuma 

ietekme; norāda, ka šādu ietekmi var līdzsvarot ar pienācīgi nodrošinātiem, finansētiem 

un neatkarīgiem sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas spēj pretoties valdības 

iejaukšanās gadījumos un iepazīstināt ar dažādām politiskajām nostājām; mudina 

publisko plašsaziņas līdzekļu jomā pieņemt pārdomātas tiesību normas un piekopt labu 

administratīvo praksi, tostarp attiecībā uz valsts atbalstu un jebkura veida publisko 

finansējumu, lai nostiprinātu šo plašsaziņas līdzekļu neatkarību un spēju pildīt savu 

uzdevumu plašākas sabiedrības interesēs;  

5. ar nožēlu norāda, ka plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību koncentrācijai dalībvalstu un ES 

līmenī nav tikusi pievērsta pienācīga uzmanība; uzsver, ka ES konkurences noteikumi ir 
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būtisks instruments, ar ko nepieļaut dominējoša stāvokļa rašanos vai ļaunprātīgu 

izmantošanu un šajā sakarā aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka šie noteikumi 

tiek pienācīgi un iedarbīgi īstenoti; aicina dalībvalstis uzdot savām regulatīvajām 

iestādēm pārraudzīt plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību koncentrāciju un sniegt viegli 

pieejamu un pilnībā pārredzamu informāciju par plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesībām, 

tostarp faktiskajiem īpašniekiem, kā arī ekonomisko ietekmi uz plašsaziņas līdzekļu 

vidi, tostarp tiešsaistes plašsaziņas līdzekļiem, un tiem sniegto finansiālo atbalstu; 

iesaka nodrošināt šīs informācijas publisku pieejamību visās dalībvalstīs, lai apzinātu 

kontroles un ietekmes uz plašsaziņas līdzekļiem iespējamo izcelsmi, nostiprinātu 

plašsaziņas līdzekļu pārskatatbildību, nodrošināt redakcionālo un žurnālistu neatkarību 

un aizsargātu plašsaziņas līdzekļu kā publisku uzraugu lomu;  

6. ir ļoti nobažījies par leģislatīvajiem un administratīvajiem pasākumiem, ko izmanto 

dažās dalībvalstīs, lai tieši vai netieši ierobežotu un kontrolētu to plašsaziņas līdzekļus, 

jo īpaši sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu jomā, vai lai neatbalstītu plašsaziņas līdzekļu 

plurālismu; uzsver, ka tieši dalībvalstīm ir pienākums rīkoties, lai nodrošinātu 

plašsaziņas līdzekļu plurālismu un vidi, kurā iedzīvotāji var piedalīties publiskās 

debatēs un bez bailēm paust savas idejas un viedokli; uzsver, ka pamatprincips, kas 

paredz redakcionālo neatkarību no valdības un/vai politiskām vai komerciālām 

interesēm, ir jāaizsargā un jāgarantē tā ievērošana, bet tas pats attiecas arī uz privātām 

interesēm, kas var apdraudēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību; uzsver, ka 

vēlēšanu kampaņas un citi būtiski pasākumi, jo īpaši tad, ja tie ievērojami ietekmē 

sabiedrisko dzīvi un sabiedrības domu, būtu jāatspoguļo godīgi, līdzsvaroti un objektīvi; 

mudina dalībvalstis ievērot Eiropas Padomes ieteikumus un rezolūcijas par sabiedrisko 

plašsaziņas līdzekļu neatkarību un atgādina par Līgumos šajā jomā paredzētajiem 

Eiropas standartiem; uzsver, ka sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu uzraudzība jāveic 

neatkarīgām struktūrām, nevis nepastarpinātā veidā tādām politiskām institūcijām kā 

valdības; turklāt uzsver, ka valsts finansētu sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu gadījumā ir 

jāgarantē redakcionālā neatkarība; 

7. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un attīstīt jaunus sociāli ilgtspējīgus 

saimnieciskās darbības modeļus, kuru mērķis būtu finansēt un atbalstīt kvalitatīvu un 

neatkarīgu žurnālistiku un stiprināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu ilgtspēju, kas ir 

plurālistiskas plašsaziņas līdzekļu sistēmas priekšnosacījumi; 

8. lai efektīvi aizsargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, ierosina aizliegt vai 

padarīt pilnībā pārredzamu tādu uzņēmumu dalību publiskos iepirkumos, kuru 

galīgajam īpašniekam pieder arī plašsaziņas līdzekļu uzņēmums; ierosina paredzēt 

prasību dalībvalstīm regulāri ziņot par jebkuru publisko finansējumu, kas sniegts 

plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, un regulāri pārraudzīt visu publisko finansējumu, 

kas sniegts plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem; uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu 

īpašniekiem vajadzētu būt personām, kuras nav tiesātas vai atzītas par vainīgu jebkurā 

noziedzīgā nodarījumā; 

9. uzsver, ka publisks finansējums plašsaziņas līdzekļu organizācijām būtu jāpiešķir, 

balstoties uz nediskriminējošiem, objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, kuri būtu 

iepriekš jādara zināmi visiem plašsaziņas līdzekļiem; 

10. ierosina publisku finansējumu nodrošināt tikai tādām plašsaziņas līdzekļu 
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organizācijām, kuras izdevušas sabiedrībai viegli pieejamu rīcības kodeksu; 

11. ir ļoti nobažījies par to, ka ietekmīgas komerciālas struktūras piekopj stratēģisku 

tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību (Strategic Lawsuit Against Public 

Participation — SLAPP), mēģinot apklusināt žurnālistus, neļaut viņiem strādāt vai 

citādi iejaukties viņu darbā no saturiskā viedokļa; aicina Komisiju ņemt vērā šo 

tendenci un ierosināt tiesību aktus, kas ierobežotu šo ļaunprātīgo praksi; 

12. ir nobažījies par lielo žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu jomas profesionāļu skaitu 

Eiropā, kuri arvien biežāk tiek pakļauti draudiem, vajāšanai, uzraudzībai, fiziskiem 

uzbrukumiem vai pat tiek nogalināti sava pētnieciskā darba dēļ un tāpēc, ka viņi ziņo 

par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, korupciju, cilvēktiesību pārkāpumiem un 

noziedzīgām darbībām; pauž nožēlu par to, ka tikai par nelielu daļu draudu izteikšanas 

vai žurnālistu vajāšanas gadījumiem tiek ziņots policijai; aicina dalībvalstis veicināt 

žurnālistikas aizsargāšanu un žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu jomas profesionāļu 

drošību, garantējot, ka tiek pienācīgi nodrošināta piemērojamo tiesību aktu izpilde, 

veicot pārraudzību un ziņojot par draudiem un vajāšanu; 

13. atkārto, ka labi darba apstākļi un žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu jomas 

profesionāļu drošība un drošums ir priekšnosacījumi tam, lai viņi spētu pildīt savas 

funkcijas, proti, informēt iedzīvotājus par sabiedriskas nozīmes jautājumiem; tāpēc 

aicina dalībvalstis un plašsaziņas līdzekļu organizācijas nodrošināt žurnālistiem un 

citiem plašsaziņas līdzekļu jomas profesionāļiem taisnīgus darba apstākļus; 

14. aicina dalībvalstis nodrošināt turpmāku darbību veikšanu sakarā ar Eiropas Padomes 

Ministru komitejas deklarāciju par žurnālistikas aizsardzību un žurnālistu un citu 

plašsaziņas līdzekļu darbinieku drošību; 

15. aicina Komisiju un dalībvalstis parūpēties par to, ka žurnālistiem tiek nodrošināti 

pienācīgi instrumenti, lai pieprasītu un saņemtu informāciju no ES un dalībvalstu 

publiskās pārvaldes iestādēm saskaņā ar Regulu 1049/2001 par publisku piekļuvi 

dokumentiem, nesaskaroties ar patvaļīgiem lēmumiem, ar kuriem šādas piekļuves 

tiesības tiek liegtas; norāda, ka informācija, ko žurnālisti vai iedzīvotāji ieguvuši, 

izmantojot izmeklēšanas tiesības, tostarp informācija, kas iegūta ar trauksmes cēlēju 

palīdzību, ir gan savstarpēji papildinoša, gan būtiska žurnālistu spējai izpildīt to 

uzdevumu, kas saistīts ar sabiedrības interesēm; atkārto, ka piekļuvei publiskiem 

informācijas avotiem un pasākumiem vajadzētu būt atkarīgai no objektīviem, 

nediskriminējošiem un pārredzamiem kritērijiem; 

16. norāda, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek ieviesti pienācīgi instrumenti, kas 

paredzēti, lai identificētu personas, kuras ir atbildīgas par kaitējuma nodarīšanu citiem 

ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, pat tiešsaistē, vienlaikus pilnībā ievērojot 

pamattiesības; 

17. atzīst, ka žurnālistiem nepieciešama pilnīga tiesiskā aizsardzība, lai izmantotu un 

izplatītu šādu sabiedriskas nozīmes informāciju savā darbā; 

18. atzīst “tiesības celt trauksmi” visos gadījumos, kur informācija tiek atklāta labticīgi un 

tas ir nepārprotami darīts sabiedrības interesēs, piemēram, gadījumos, kad ir notikuši 

pamattiesību vai krimināllikuma pārkāpumi, tostarp aktīvas vai pasīvas korupcijas 
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gadījumos vai ja runa ir par informāciju, kas liecina par apdraudējumu drošībai, 

veselībai vai videi; 

19. norāda, ka trauksmes cēlēji, kas rīkojas pamatotu iemeslu dēļ, var būt izšķirīgi svarīgs 

pētnieciskās žurnālistikas informācijas avots un tādējādi dot ieguldījumu neatkarīgas 

preses darbībā; tāpēc aicina Komisiju nodrošināt ES mēroga aizsardzību saskaņā ar 

Līgumiem un tādiem Savienības mērķiem kā demokrātija, viedokļu plurālisms un vārda 

brīvība; norāda, ka trauksmes cēlēju aizsardzība ir cieši saistīta ar žurnālistu 

informācijas avotu konfidencialitāti, līdzsvarojot šo apsvērumu ar apsūdzēto fizisko un 

juridisko personu pamattiesībām; 

20. uzsver, ka apmelojošai vai maldinošai informācijai var būt tālejoša ietekme uz 

privātpersonām un uzņēmumiem; atgādina, ka, ja tiek sniegta apmelojoša informācija, 

vainīgās personas ir jāsauc pie atbildības un viņām nebūtu jānodrošina trauksmes cēlēju 

aizsardzība; uzsver, ka ikvienai personai, kuras gods ir ticis aizskarts ar neprecīzu vai 

maldinošu informāciju, būtu jānodrošina piekļuve iedarbīgiem tiesību aizsardzības 

mehānismiem; 

21. uzsver, ka tīši kļūdainas informācijas sagatavošana vai izplatīšana finansiāla vai 

politiska labuma gūšanai jeb tā dēvētās “viltus ziņas” iedragā uz uzticēšanos balstītās 

attiecības starp plašsaziņas līdzekļiem un iedzīvotājiem un var apdraudēt liberālās 

demokrātijas, kā arī vājināt tādas demokrātiskās vērtības kā vārda brīvība un tiesiskums; 

uzsver — tā kā sociālajos plašsaziņas līdzekļos šādu viltus informāciju izplatīt var 

ievērojami vieglāk nekā tradicionālajos plašsaziņas līdzekļos, ir jārod risinājumi, kā 

saukt digitālajos plašsaziņas līdzekļos izplatīto viltus ziņu autorus pie atbildības tāpat, 

kā tas tiek darīts bezsaistē; uzsver, ka uz šo problēmu nevajadzētu reaģēt ar stingriem 

noteikumiem vai domu vai viedokļu cenzūru, bet ka cīņā ar maldinošu informāciju un 

propagandu vismaz daļēji risinājumu var rast ar garantijām par informācijas uzticamību 

un kritiski domājošu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi apguvušu iedzīvotāju 

izglītošana; aicina dalībvalstis un ES iestādes veltīt pietiekamus resursus cīņai ar 

maldinošu informāciju un veikt koordinētus pasākumus pret apzinātiem viltus ziņu 

izdevējiem un izplatītājiem; šajā sakarā uzsver to, ka plašsaziņas līdzekļu auditorijai ir 

jāspēj atšķirt faktus no viedokļiem; uzsver, ka Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 

Stratēģiskās komunikācijas nodaļas un jo īpaši pašreizējā Austrumu Stratēģiskās 

komunikācijas operatīvās grupas centieni aktīvi piedalīties tādas stratēģijas izstrādē un 

īstenošanā, kura būtu paredzēta cīņai pret viltus ziņu izplatīšanu, būtu vispārēji 

jāpaplašina un tiem būtu jāpiešķir lielāki resursi, lai tie varētu efektīvi pildīt savus 

uzdevumus; uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpapildina ES centieni cīnīties ar viltus ziņām un 

ka tām būtu jāiesaistās visos līmeņos, tostarp sadarbībā ar ES kaimiņreģionu, lai 

veicinātu plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi, kas patiesi, saskaņoti un visaptveroši 

sniegtu informāciju par ES politikas virzieniem; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 

par to, ka tā gatavo stratēģiju cīņai ar viltus ziņām, kas drīzumā tiks publicēta; 

22. norāda, ka jaunās tehnoloģijas ir krasi mainījušas tradicionālās preses uzņēmējdarbības 

modeli; tomēr uzskata, ka, nodrošinot konsekventu tiesisko regulējumu, digitalizācija 

var veicināt plašsaziņas līdzekļu nozares dalībnieku konkurenci un demokrātisku 

piekļuvi informācijai un saturam, kā arī informācijas un satura radīšanu; 

23. norāda, ka mainīgajā plašsaziņas līdzekļu vidē ir parādījušies jauni starpnieki, kas spēj 
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ietekmēt un kontrolēt informāciju un idejas tiešsaistē, iegūstot informācijas “atlases” 

funkcijas un pilnvaras; uzsver, ka ir jābūt pietiekamam daudzumam neatkarīgu un 

autonomu tiešsaistes kanālu un informācijas avotu, kuri spēj sabiedrībai piedāvāt 

dažādus viedokļus un demokrātiskas idejas par vispārējas nozīmes jautājumiem; aicina 

dalībvalstis šajā jomā izstrādāt jaunus vai attīstīt esošus politikas virzienus; 

24. uzsver, ka preses neatkarība attiecas gan uz sabiedriskajiem, gan privātajiem plašsaziņas 

līdzekļiem; šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir žurnālistu un redaktoru ētikas kodeksi; 

uzsver, ka šādos ētikas kodeksos ir jāietver pienākums pārbaudīt informāciju un tās 

avotus; uzsver, ka informācijas izplatīšanai tiešsaistē būtu jāpiemēro tādu pašu rūpības 

pienākumu, kādu piemēro informācijas izplatīšanai bezsaistē; šajā sakarā ir nobažījies 

par to, ka strauji mainīgajā tiešsaistes vidē, kur informācijas daudzums, tās sniegšanas 

ātrums un uzmanību piesaistoši, bet saturam ne visai precīzi atbilstoši virsraksti 

(clickbait — “klikšķu ēsma”), šķiet, ir svarīgāki nekā precizitāte; 

25. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada kolokvijā par pamattiesībām uzmanība tiek pievērsta 

galvenokārt plašsaziņas līdzekļu plurālismam un demokrātijai, kā arī augsta līmeņa 

grupas plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma jautājumos ieteikumus; atkārto 

aicinājumu pieņemt leģislatīvus pasākumus, lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu 

plurālisma standartus Eiropas līmenī, kas attiektos uz drukātajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, apmelošanu, plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību koncentrāciju un 

pārredzamību utt.; paziņo, ka, lai garantētu labi funkcionējošu demokrātiju, Eiropas 

kopējā sociālajā un politiskajā telpā ir vajadzīga plašsaziņas līdzekļu brīvība un 

plurālisms; 

26. uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu brīvības, vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu 

plurālisma principi pirmspievienošanās valstīm un Eiropas kaimiņattiecību politikas 

valstīm ir tikpat svarīgi, cik dalībvalstīm; aicina Komisiju nodrošināt, ka šie principi 

minētajās valstīs tiek nostiprināti un pienācīgi uzraudzīti un ka šo principu ievērošana 

tiek izvirzīta kā nosacījums palīdzības programmu īstenošanai. 
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