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Τροπολογία  1 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

εξ ονόµατος της οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στην ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Γα. λαµβάνοντας υπόψη ότι ανησυχίες 
όσον αφορά τα ελεύθερα µέσα 
ενηµέρωσης έχουν επίσης διατυπωθεί για 
το γερµανικό Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα 
που κατέχει µετοχές, σε ορισµένες 
περιπτώσεις την πλειοψηφία των 
µετοχών, σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων 
του τοµέα των µέσων ενηµέρωσης, οι 
οποίες καλύπτουν, για παράδειγµα στον 
τοµέα των εφηµερίδων, µεγάλες περιοχές 
της Γερµανίας, 
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Τροπολογία  2 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Mário David 

εξ ονόµατος της οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στην ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Βα. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σοβαρές υποψίες για παρέµβαση του 
πρωθυπουργού της Πορτογαλίας και του 
Σοσιαλιστικού Κόµµατος στα µέσα 
ενηµέρωσης για τη γραµµή εφηµερίδων 
και τηλεοπτικών σταθµών (π.χ. η 
κατάργηση του πιο δηµοφιλούς σε εθνική 
κλίµακα δελτίου ειδήσεων, "Jornal 
Nacional", λίγες µέρες πριν από τις 
βουλευτικές εκλογές) και για τη λήψη 
δικαστικών µέτρων κατά δηµοσιογράφων 
µε διαφορετικές απόψεις έναντι της 
κυβέρνησης, 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

εξ ονόµατος της οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στην ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ββ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Ββ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα 
δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν την 
ελευθερία της έκφρασης απόψεων και 
την ελευθερία της λήψης και µετάδοσης 
πληροφοριών, χωρίς την ανάµειξη ή την 
άσκηση πίεσης εκ µέρους δηµόσιων 
αρχών, πολιτικών κοµµάτων ή οµάδων, 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál 

εξ ονόµατος της οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE,  Verts/ALE, GUE/NGL 

Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στην ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ∆α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, προκειµένου 
να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις στους 
δηµοσιογράφους που αποκάλυψαν 
περιπτώσεις διαφθοράς που συνδέονται 
µε υψηλόβαθµους υπαλλήλους και 
πολιτικά στελέχη του κυβερνώντος 
κόµµατος, η κυβέρνηση στην Ουγγαρία 
προχώρησε στη δροµολόγηση ποινικής 
διαδικασίας κατά των εν λόγω 
δηµοσιογράφων· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό είχε ως αποτέλεσµα ένα περιβάλλον 
υπό πολιτική επιρροή στα ουγγρικά µέσα 
ενηµέρωσης, 
 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

εξ ονόµατος της οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. είναι πεπεισµένο ότι η ελευθερία της 

λήψης και µετάδοσης πληροφοριών χωρίς 

την ανάµειξη των δηµόσιων αρχών 

αποτελεί θεµελιώδη αρχή στην οποία 

βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ουσιαστικό στοιχείο της δηµοκρατίας, 

όπως επίσης και η πολυφωνία των µέσων 

ενηµέρωσης, αµφότερα δε τα δικαιώµατα 

αυτά κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του 

Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, και 
επαναλαµβάνει ότι η Ένωση έχει την 
πολιτική και νοµική υποχρέωση να 
διασφαλίζει στους πολίτες της - στους 
τοµείς της αρµοδιότητάς της - το 
σεβασµό των εν λόγω δικαιωµάτων· 

1. είναι πεπεισµένο ότι η ελευθερία λήψης 

και µετάδοσης πληροφοριών χωρίς 

παρεµβολή των δηµόσιων αρχών και των 
πολιτικών κοµµάτων αποτελεί θεµελιώδη 
αρχή στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ουσιαστικό στοιχείο της 

δηµοκρατίας, όπως εξάλλου και η 

πολυφωνία στα µέσα ενηµέρωσης, 

δεδοµένου ότι αµφότερες κατοχυρώνονται 

στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων· θεωρεί ότι, για να 
διασφαλισθεί η ελευθερία του Τύπου σε 
κάθε χώρα, είναι απαραίτητο τα µέσα 
ενηµέρωσης να παρακολουθούν τα 
πολιτικά κόµµατα και οµάδες και όχι το 
αντίστροφο·  θεωρεί επίσης ότι η 
ελευθερία της σύνταξης και της 
οργάνωσης των επιχειρήσεων στον τοµέα 
των µέσων ενηµέρωσης δεν πρέπει να 
περιορίζεται µε σκοπό την επιβολή 
ορισµένων πολιτικών απόψεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

εξ ονόµατος της οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4a. επαναβεβαιώνει ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη να εφαρµόσει η 
Επιτροπή ορθά το υφιστάµενο κοινοτικό 
νοµικό πλαίσιο στους τοµείς της 
εσωτερικής αγοράς, της 
οπτικοακουστικής πολιτικής, του δικαίου 
του ανταγωνισµού, των τηλεπικοινωνιών, 
των κρατικών ενισχύσεων, των 
υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας και 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
πολιτών, µε σκοπό να εξασφαλίσει ότι τα 
κράτη µέλη σέβονται και προάγουν την 
ελευθερία της πληροφόρησης και ένα 
επαρκές επίπεδο πολυφωνίας των µέσων 
ενηµέρωσης· επιβεβαιώνει τη θέση του 
σύµφωνα µε την οποία το υφιστάµενο 
κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο για την 
πολυφωνία των µέσων ενηµέρωσης και 
τη συγκέντρωση των µέσων ενηµέρωσης 
είναι επαρκές για τους σκοπούς αυτούς· 

Or. en 

 

 


