
 
Proiectul Pegasus  câștigă Premiul pentru
jurnalism Daphne Caruana Galizia
 
Premiul pentru jurnalism al Parlamentului European a fost acordat Proiectului Pegasus,
care a dezvăluit cum guvernele spionează jurnaliști, politicieni și alte persoane.
 

În deschiderea ceremoniei de premiere ce a avut loc la Bruxelles, Președintele PE, David
Sassoli, a spus: „Aducând mai multă transparență, jurnalismul de investigații permite
alegătorilor să facă alegeri informate. Protejarea și susținerea jurnaliștilor este în interesul vital
al societăților democratice.”
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În numele celor 29 de membri ai juriului, Secretarul general al Federației Internaționale a
Jurnaliștilor, Anthony Bellanger, a înmânat premiul de 20 000 EUR lui Sandrine Rigaud și
Laurent Richard, reprezentanții consorțiului.
 
 
 
Despre câștigător 
 
Proiectul Pegasus este o inițiativă de jurnalism internațional sub coordonarea „Forbidden
Stories” (Povești Interzise), un consorțiu de jurnaliști a căror misiune este să investigheze cazuri
de jurnaliști uciși, închiși sau amenințați. 
 
 
În iulie 2021 peste 80 de reporteri din 17 organizații media din 10 țări au dezvăluit că programul
de spionat (spyware) „Pegasus” a fost vândut de compania israeliană de spionaj cibernetic NSO
Group Technologies unor guverne care au folosit acest soft împotriva a cel puțin 50 000 de
persoane din toată lumea. Datele obținute arată că cel puțin 180 de jurnaliști, activiști pentru
drepturile omului, lideri religioși, politicieni și personal militar au fost vizați în țări cum ar fi India,
Mexic, Maroc, Ungaria și Franța.
 
Premiul pentru jurnalism Daphne Caruana Galizia 
Premiul pentru jurnalism Daphne Caruana Galizia, lansat pe 16 octombrie 2020, la aniversarea
a trei ani de la uciderea acesteia, recompensează contribuțiile excepționale la jurnalism în
spiritul valorilor UE.
 
 
Acesta se acordă jurnaliștilor sau echipelor de jurnaliști de orice naționalitate ale căror articole
de fond au fost publicate sau difuzate în media din Uniunea Europeană. Candidații și laureații
sunt aleși de un juriu independent.
 
Daphne Caruana Galizia fost o jurnalistă malteză, blogger și activist anti-corupție, care a scris
pe larg despre corupție, spălare de bani, crimă organizată, vânzare de cetățenie și legăturile
guvernului din Malta cu scandalul Panama Papers. După amenințări și hărțuiri repetate, ea a
fost ucisă în explozia unei mașini capcană pe 16 octombrie 2017.
 
Revolta publică în urma felului în care autoritățile au gestionat investigarea crimei a dus în cele
din urmă la demisia premierului Joseph Muscat. Criticând lacunele investigației,
europarlamentarii au cerut în decembrie 2019 Comisiei Europene să ia măsuri.
 
Publicat pe 28 aprilie, raportul Consiliului Europei intitulat „Platforma pentru a promova
protejarea jurnalismului și siguranța jurnaliștilor” enumeră 201 violări grave ale libertății mass-
media în 2020. Această cifră reprezintă un record de la înființarea platformei în 2014, iar față de
2019 marchează o creștere cu 40%. Un număr record de alerte s-au referit la agresiuni fizice
(52 de cazuri) și hărțuire sau intimidare (70 de cazuri).
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_RO.html
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report-2021


Parlamentul pledează pentru importanța presei independente. Într-o rezoluție adoptată în mai
2018, deputații au cerut țărilor UE să asigure finanțare publică și să promoveze o presă liberă,
independentă și pluralistă. Parlamentul a reiterat importanța libertății mass media în contextul
pandemiei Covid-19.
 
Urmăriți interviul nostru pe Facebook legat de Premiul pentru jurnalism Daphne Caruana
Galizia.
 
 
Aflați mai multe
Comunicat de presă de la Ceremonia de decernare
Progres legislativ: libertatea media și pluralism în UE
Parlamentarii europeni aduc un omagiu pentru  Daphne Caruana Galizia și cer acțiuni concrete
(EN)
Parlamentul European în lupta cu dezinformarea
Comisia Europeană: pluralism și libertatea presei (EN)
Comunicat de presă: Participați la lansarea oficială a Premiului pentru jurnalism Daphne
Caruana Galizia (EN) (21 iunie 2021)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/20200423STO77709/protejarea-libertatii-presei-in-timpul-pandemiei-de-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/20200423STO77709/protejarea-libertatii-presei-in-timpul-pandemiei-de-covid-19
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1007326436446455&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1007326436446455&ref=watch_permalink
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211008IPR14514/proiectul-pegasus-primeste-premiul-daphne-caruana-galizia-pentru-jurnalism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-media-freedom-and-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/dezinformarea
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210617IPR06477/join-the-official-launch-of-the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210617IPR06477/join-the-official-launch-of-the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism

