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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

1. Salienta que o pluralismo dos meios de comunicação social abrange muitos domínios, 

entre os quais as normas em matéria de controlo das concentrações, os requisitos de 

conteúdo dos sistemas de licenciamento de serviços de radiodifusão, a transparência e a 

concentração limitada da propriedade dos meios de comunicação social, o 

estabelecimento de liberdades editoriais, a independência e o estatuto dos organismos 

de radiodifusão de serviço público, a situação profissional dos jornalistas, a relação 

entre os meios de comunicação social e os intervenientes políticos e económicos, o 

acesso das mulheres e das minorias ao conteúdo dos meios de comunicação, a 

diversidade de opiniões; 

2. Recorda que a liberdade de expressão e de informação é um direito fundamental 

previsto no artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 

10.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e no artigo 19.º do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e é um dos valores mais essenciais para 

a salvaguarda da democracia e o reforço da nossa identidade europeia; salienta que a 

liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social assentam no direito 

fundamental da liberdade de expressão, que constitui a pedra angular da democracia, e 

devem ser apoiados ativamente pelo mundo político; recorda que a liberdade de 

expressão pode igualmente proteger o direito da sociedade no seu todo de receber 

informações sobre todas as questões que lhe digam respeito; solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que adotem medidas adequadas para salvaguardar e promover uma 

comunicação social pluralista, independente e livre, a fim de garantir a liberdade de 

expressão e a democracia;  

3. Insta a Comissão a recolher e examinar informações e dados estatísticos sobre a 

liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação em todos os Estados-Membros e a 

analisar os casos de violação do direito fundamental da liberdade de expressão e os 

direitos fundamentais dos jornalistas e outros profissionais do setor da comunicação, 

respeitando para tal o princípio da subsidiariedade; solicita à Comissão que proponha 

medidas para dar seguimento às conclusões destas avaliações; 

4. Salienta que, numa sociedade pluralista e democrática, os cidadãos devem estar plena e 

adequadamente informados para poderem participar de forma ativa e eficaz na vida 

pública e nos debates políticos; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que 

promovam um debate político proveitoso e um empenhamento político duradouro no 

respeito dos direitos humanos fundamentais através da literacia mediática, da 

deontologia e do pluralismo dos meios de comunicação social; constata com 

preocupação que as restrições à liberdade e ao pluralismo dos meios de comunicação 

acarretam um défice democrático e que o défice democrático num Estado-Membro pode 

afetar a União Europeia na sua globalidade, especialmente nos casos em que a 

independência dos meios de comunicação públicos possa ser comprometida pela 

influência exercida por uma maioria governamental; salienta que uma tal influência 

pode ser contrabalançada por meios de comunicação de serviço público independentes, 
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adequadamente equipados e financiados e aptos a fazer face a uma ingerência estatal e a 

apresentar diferentes posições políticas; incentiva a adoção de disposições legislativas 

sólidas e de boas práticas administrativas no domínio dos meios de comunicação de 

serviço público, incluindo no que respeita aos auxílios estatais e aos financiamentos 

públicos em geral, a fim de reforçar a sua independência e a sua capacidade de cumprir 

a sua missão de interesse público geral;  

5. Constata com pesar que tem sido dedicada pouca atenção à concentração da propriedade 

dos meios de comunicação social ao nível dos Estados-Membros e da UE; sublinha que 

as regras de concorrência da União desempenham um papel importante na prevenção da 

criação e da utilização abusiva de posições dominantes e, nesta ótica, solicita à 

Comissão e aos Estados-Membros que velem pela aplicação rigorosa e eficaz dessas 

regras; solicita aos Estados-Membros e às respetivas autoridades reguladoras nacionais 

que estejam atentos à concentração dos meios de comunicação social e prestem 

informações facilmente acessíveis e totalmente transparentes sobre a propriedade dos 

meios de comunicação social, incluindo os beneficiários efetivos, e sobre a influência 

económica a que o panorama mediático, nomeadamente em linha, está sujeito e o apoio 

financeiro de que beneficia; recomenda que esta informação seja disponibilizada ao 

público em todos os Estados-Membros, a fim de identificar possíveis fontes de controlo 

e de influência sobre os meios de comunicação, reforçar a sua responsabilidade, garantir 

a independência editorial e jornalística e proteger os meios de comunicação social no 

seu papel de «cães de guarda» públicos;  

6. Manifesta a sua profunda preocupação com as medidas legislativas e administrativas 

adotadas por alguns Estados-Membros para restringir e controlar os meios de 

comunicação social, de forma direta ou indireta, em particular os do setor público, ou 

para não apoiar o pluralismo desses meios; salienta que incumbe aos Estados-Membros 

a obrigação positiva de garantir o pluralismo dos meios de comunicação e um ambiente 

em que os cidadãos possam participar no debate público e expressar as suas ideias e 

opiniões sem receio; salienta que devem ser garantidos e protegidos tanto o princípio 

fundamental da independência editorial em relação aos governos e/ou a interesses 

comerciais ou políticos, como a independência em relação a quaisquer interesses 

privados suscetíveis de pôr em risco o pluralismo e a liberdade dos meios de 

comunicação social; recorda que a cobertura das campanhas eleitorais e de outros 

eventos pertinentes, nomeadamente quando estes têm uma grande influência sobre a 

vida e a opinião públicas, deve ser justa, equilibrada, e imparcial; insta os 

Estados-Membros a respeitarem as recomendações e resoluções do Conselho da Europa 

no que se refere à independência dos meios de comunicação social públicos e recorda as 

normas europeias previstas nos Tratados a este respeito; sublinha que o controlo dos 

meios de comunicação de serviço público deve ser exercido por organismos 

independentes e não diretamente por instituições políticas, como os governos; salienta 

ainda que, nos casos de meios de comunicação social de serviço público financiados 

pelo Estado, há que garantir a independência editorial; 

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam e desenvolvam novos 

modelos económicos sustentáveis do ponto de vista social que visem financiar um 

jornalismo independente e de qualidade e reforçar a sustentabilidade dos meios de 

comunicação social de serviço público, que constituem condições prévias para um 

sistema de meios de comunicação social pluralista; 
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8. Sugere que, a fim de salvaguardar a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação 

social de forma eficaz, seja proibida a participação nos concursos públicos das empresas 

cujo proprietário final seja também proprietário de uma empresa de comunicação social 

ou, pelo menos, que essa participação seja totalmente transparente; propõe que seja 

exigida aos Estados-Membros a notificação regular de todo o financiamento público 

concedido a empresas de comunicação social e que todo o financiamento público 

concedido a proprietários dessas empresas seja periodicamente controlado; salienta que 

os proprietários de meios de comunicação social não podem ter sido condenados ou 

considerados culpados de qualquer infração penal; 

9. Salienta que todo o financiamento público a organizações de comunicação social deve 

ser concedido com base em critérios não discriminatórios, objetivos e transparentes, os 

quais devem ser divulgados previamente a toda a comunicação social; 

10. Propõe que todo o financiamento público concedido a meios de comunicação social seja 

disponibilizado apenas às organizações da comunicação social que publiquem um 

código de conduta facilmente acessível; 

11. Manifesta a sua apreensão com o recurso, por parte de entidades comerciais poderosas, 

a práticas de ações judiciais estratégicas contra a participação pública («Strategic 

Lawsuit Against Public Participation», SLAPP) numa tentativa de silenciar os 

jornalistas e de os impedir de realizar o seu trabalho ou de interferir no respetivo 

conteúdo; solicita à Comissão que registe esta tendência e proponha legislação para pôr 

cobro a estas práticas abusivas; 

12. Manifesta a sua preocupação com o elevado número de jornalistas e outros profissionais 

da comunicação social na Europa que são vítimas de ameaças, assédio, vigilância, 

agressões físicas e até assassínio devido ao seu trabalho de investigação e de denúncia 

de situações de abuso de poder, corrupção, violações dos direitos humanos e atividades 

criminosas; lamenta que apenas uma pequena percentagem dos casos de ameaça ou de 

assédio de jornalistas seja participada à polícia; apela aos Estados-Membros para que 

promovam a proteção do jornalismo e a segurança dos jornalistas e de outros 

profissionais da comunicação social, mediante a aplicação adequada da legislação 

aplicável e a monitorização e denúncia de casos de ameaça e assédio; 

13. Reitera que as boas condições de trabalho, assim como a segurança e a proteção, dos 

jornalistas e de outros profissionais da comunicação social constituem uma condição 

indispensável para o pleno desempenho do seu papel de informar os cidadãos sobre 

questões de interesse público; apela aos Estados-Membros e às organizações de 

comunicação social para que garantam condições de trabalho equitativas aos jornalistas 

e outros profissionais da comunicação social; 

14. Solicita aos Estados-Membros que deem seguimento à Declaração do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa sobre a proteção do jornalismo e a segurança dos 

jornalistas e de outros profissionais da comunicação social; 

15. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que velem por que os jornalistas 

disponham das ferramentas adequadas para proceder a investigações e receber 

informações da UE e das autoridades da administração pública dos Estados-Membros, 

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do público aos 
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documentos, sem serem confrontados com decisões arbitrárias que lhes neguem esse 

direito de acesso; observa que as informações obtidas por força do direito de 

investigação pelos jornalistas ou pelos cidadãos, incluindo as informações obtidas 

através de autores de denúncias, são simultaneamente complementares e essenciais para 

que os jornalistas possam levar a cabo a sua missão de interesse público; reitera que o 

acesso a fontes e eventos públicos deve depender de critérios objetivos, não 

discriminatórios e transparentes; 

16. Observa que os Estados-Membros devem assegurar a criação de instrumentos 

adequados para a identificação dos responsáveis por danos causados a terceiros através 

dos meios de comunicação social, incluindo o ambiente em linha, no respeito dos 

direitos fundamentais; 

17. Reconhece que os jornalistas necessitam da máxima proteção jurídica para a utilização e 

divulgação de informações de interesse público no âmbito da sua atividade; 

18. Reconhece «o direito de denunciar irregularidades» em todos os casos em que a 

divulgação de informação é feita de boa-fé e claramente no interesse público, por 

exemplo sempre que tenha havido violação dos direitos fundamentais ou do direito 

penal, incluindo corrupção ativa ou passiva, ou sempre que estejam em causa factos que 

revelem a existência de uma ameaça para a segurança, a saúde ou o ambiente; 

19. Observa que os autores de denúncias que atuam com base em fundamentos razoáveis 

podem ser fontes essenciais para o jornalismo de investigação e contribuem, assim, para 

uma imprensa livre; solicita, por conseguinte, à Comissão que preveja a sua proteção a 

nível da UE, em consonância com os Tratados e os objetivos da União de democracia, 

pluralismo de opinião e liberdade de expressão; recorda que a proteção dos autores de 

denúncias está intrinsecamente ligada à confidencialidade das fontes dos jornalistas, 

devendo contudo ser ponderada com os direitos fundamentais das pessoas singulares ou 

coletivas acusadas; 

20. Salienta que as acusações falsas ou as informações erróneas podem ter um grande 

impacto nos cidadãos e nas empresas; recorda que, no caso das acusações falsas, os seus 

autores devem ser responsabilizados pelas suas ações e não beneficiar da proteção 

proporcionada aos autores de denúncias; realça que qualquer pessoa difamada por 

informações inexatas ou erróneas deve ter acesso a mecanismos de recurso eficazes; 

21. Salienta que a desinformação intencional criada ou espalhada para fins financeiros ou 

políticos, as chamadas «notícias falsas», rompem a relação de confiança entre os meios 

de comunicação social e os cidadãos e põem potencialmente em perigo as democracias 

liberais e comprometem os nossos valores democráticos, tais como a liberdade de 

expressão e o Estado de direito; recorda que, uma vez que as redes sociais tornam a 

circulação dessas falsas informações muito mais fácil do que os meios de comunicação 

tradicionais, é necessário encontrar soluções para responsabilizar os autores de notícias 

falsas pelas suas ações nos meios de comunicação digitais, tal como já acontece no 

mundo fora de linha; salienta que uma regulamentação rigorosa ou a censura de 

pensamentos e opiniões não pode ser a resposta a este problema, mas que a solução para 

combater a desinformação e a propaganda reside, em parte, na garantia da fiabilidade da 

informação e na educação dos cidadãos em matéria de pensamento crítico e de literacia 

mediática; solicita aos Estados-Membros e às instituições da UE que atribuam recursos 
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suficientes à luta contra a desinformação e tomem medidas coordenadas contra as 

pessoas que criam e propagam notícias falsas de forma intencional; sublinha, a este 

respeito, a necessidade de os consumidores estarem aptos a distinguir factos de meras 

opiniões; salienta que os esforços da Divisão de Comunicação Estratégica do Serviço 

Europeu para a Ação Externa (SEAE) e, em particular, do atual Grupo de Trabalho East 

StratCom, que contribui ativamente para o desenvolvimento e a implementação de uma 

estratégia de luta contra a difusão de notícias falsas, devem ser intensificados e dotados 

de recursos reforçados para desempenhar as suas funções de forma eficaz; sublinha a 

necessidade de os Estados-Membros complementarem os esforços da UE no sentido de 

combater as notícias falsas e empenhar-se a todos os níveis – nomeadamente em 

cooperação com os países vizinhos da UE – a fim de promover um ambiente mediático 

pluralista e divulgar as políticas da UE com veracidade, coerência e abrangência; 

congratula-se com o anúncio da Comissão de que está a elaborar uma estratégia para 

lutar contra as notícias falsas, a publicar em devido tempo; 

22. Observa que as novas tecnologias alteraram drasticamente o modelo de negócio da 

imprensa tradicional; considera, no entanto, que, com um quadro jurídico coerente, a 

digitalização tem potencial para fomentar a concorrência entre os agentes da 

comunicação social e para democratizar o acesso à informação e a conteúdos, bem 

como a criação dos mesmos; 

23. Constata que no ecossistema dos meios de comunicação digitais em evolução constante 

emergiram novos intermediários com capacidade para influenciar e controlar a 

informação e as ideias em linha, através da aquisição de funções e poderes de filtragem; 

salienta que devem existir suficientes canais, serviços e fontes em linha independentes e 

autónomos com capacidade para assegurar ao público uma pluralidade de opiniões e 

ideias democráticas sobre questões de interesse geral; solicita aos Estados-Membros que 

elaborem políticas e medidas nacionais neste contexto ou desenvolvam as existentes; 

24. Recorda que a independência da imprensa abrange os meios de comunicação social 

públicos e privados; salienta, a este respeito, a importância dos códigos deontológicos 

para jornalistas e editores e a necessidade de incluírem a obrigação de verificar as 

informações e as fontes; salienta que a divulgação de conteúdos em linha deve estar 

sujeita ao mesmo dever de diligência que a divulgação fora de linha; manifesta, a este 

respeito, a sua preocupação com o aparente abrandamento das normas num ambiente 

em linha em rápida evolução, no qual a quantidade, a rapidez e os «clickbaits» 

(caça-cliques) parecem ser mais importantes do que a exatidão; 

25. Regozija-se com o facto de o Colóquio Anual sobre os Direitos Fundamentais de 2016 

se centrar no tema «Pluralismo dos meios de comunicação e democracia», bem como 

com as recomendações do Grupo de Alto Nível sobre a Liberdade de Imprensa e o 

Pluralismo; reitera o seu apelo em prol de medidas legislativas que prevejam normas 

sobre o pluralismo dos meios de comunicação social a nível europeu no que se refere, 

nomeadamente, à imprensa escrita, à difamação, à concentração da propriedade dos 

meios de comunicação e à transparência; declara que o espaço político e social comum 

na Europa exige a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação, a fim de garantir 

o bom funcionamento da democracia; 

26. Realça que os princípios da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social 
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e da liberdade de expressão são tão relevantes para os países em pré-adesão e para os 

países abrangidos pela política europeia de vizinhança como para os Estados-Membros; 

solicita à Comissão que vele por que estes princípios sejam reforçados e adequadamente 

controlados nesses países e por que os programas de assistência sejam subordinados ao 

respeito dos mesmos. 
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