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Tarkistus  1 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja Euroopan unionissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  C a. ottaa huomioon, että myös Saksan 

sosiaalidemokraattinen puolue herättää 

tiedotusvälineiden vapauteen liittyviä 

huolenaiheita, koska se omistaa osakkeita 

(ja on joissakin tapauksissa 

pääosakkeenomistajana) useissa 

tiedotusvälineissä, jotka kattavat 

esimerkiksi sanomalehtialalla laajoja osia 

Saksaa, 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Mário David 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja Euroopan unionissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B a. ottaa huomioon, että on tullut esille 

vakavia epäilyjä Portugalin pääministerin 

ja sosialistipuolueen puuttumisesta 

tiedotusvälineiden toimintaan 

sanomalehtien ja television 

toimituksellisten linjojen tapauksessa 

(esimerkiksi suosituimman 

valtakunnallisen uutisohjelman "Jornal 

Nacionalin" peruuttaminen muutamaa 

päivää ennen parlamenttivaaleja) ja että 

hallituksen kanssa eri mieltä olevia 

toimittajia vastaan on ryhdytty 

oikeustoimiin, 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja Euroopan unionissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B b. katsoo, että näihin oikeuksiin kuuluu 

vapaus ilmaista mielipiteensä sekä vapaus 

vastaanottaa ja levittää tietoa ilman 

viranomaisten tai poliittisten puolueiden 

tai ryhmittymien puuttumista asiaan tai 

painostamista, 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja Euroopan unionissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  D a. ottaa huomioon, että Unkarin 

valtionhallinto on ryhtynyt painostamaan 

poliittisesti toimittajia, jotka ovat 

paljastaneet korkeita virkamiehiä ja 

valtapuolueen poliitikkoja koskevia 

korruptiotapauksia, ja on äskettäin 

ryhtynyt toimenpiteisiin oikeudellisten 

toimien käynnistämiseksi kyseisiä 

tiedotusvälineiden edustajia vastaan; 

katsoo, että tämä on saattanut Unkarin 

tiedotusvälineet poliittiselle vaikutukselle 

alttiiksi, 

 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja Euroopan unionissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. on vakuuttunut siitä, että oikeus 

vastaanottaa ja levittää tietoa julkisten 

viranomaisten siihen puuttumatta on yksi 

Euroopan unionin perustana oleva 

perusperiaate ja olennainen osa 

demokratiaa, samoin kuin 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, ja 

toteaa, että nämä molemmat on suojattu 

perusoikeuskirjan 11 artiklassa; toistaa, 

että Euroopan unionilla on toimivalta-

aloillaan poliittinen ja oikeudellinen 

velvoite taata kansalaisilleen, että näitä 

oikeuksia kunnioitetaan; 

1. on vakuuttunut siitä, että oikeus 

vastaanottaa ja levittää tietoa julkisten 

viranomaisten ja poliittisten puolueiden 

siihen puuttumatta on yksi Euroopan 

unionin perustana oleva perusperiaate ja 

olennainen osa demokratiaa, samoin kuin 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, ja 

toteaa, että nämä molemmat on suojattu 

perusoikeuskirjan 11 artiklassa; toteaa, että 

vapaan lehdistön takaamiseksi missä 

tahansa maassa tiedotusvälineet valvovat 

poliittisia puolueita ja ryhmittymiä eikä 

päin vastoin; katsoo, että 

tiedotusvälineiden toimituksellista ja 

organisatorista vapautta ei saa rajoittaa 

tiettyjen poliittisten näkemysten voimaan 

saattamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Manfred Weber, Simon Busuttil, Sabine Verheyen, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja Euroopan unionissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. vahvistaa, että komission on 

kiireellisesti saatettava asianmukaisesti 

voimaan yhteisön tämänhetkinen 

lainsäädäntökehys sisämarkkinoiden, 

audiovisuaalipolitiikan, 

kilpailulainsäädännön, televiestinnän, 

valtiontukien, julkisen palvelun 

velvoitteiden ja kansalaisten 

perusoikeuksien aloilla, jotta taataan, että 

jäsenvaltiot kunnioittavat ja edistävät 

tiedonvapautta ja tiedotusvälineiden 

moniarvoisuutta ja varmistavat ne 

riittävällä tavalla; vahvistaa kantansa, 

jonka mukaan tiedotusvälineiden 

moniarvoisuutta ja keskittymistä koskeva 

yhteisön tämänhetkinen 

lainsäädäntökehys on riittävä näitä 

tarkoituksia varten; 

Or. en 

 

 

 

 

 


