A CPJ AJÁNLÁSAI
AZ EU-NAK MINT INTÉZMÉNYNEK
A belső politikáiban:
1. Az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően mihamarabb alkosson meg egy, a
jogállamiság védelmét célzó világos, objektív és jogilag kikényszeríthető eszközrendszert,
amellyel a tagállamok felelőssé tehetők az EU alapszerződéseiben foglalt kötelezettségeik –
különös tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés alapértékekről szóló 2. cikkelye,
illetve az Alapjogi Charta szólás- és médiaszabadságról szóló 11. cikkelye – betartásáért.
2. Egy független, magas szintű szakértőkből álló „Koppenhágai Bizottság” létrehozásával vagy
az EU Alapjogi Ügynökség mandátumának kiszélesítésével kövesse nyomon, hogy a
tagállamok betartják-e az EU Alapjogi Chartájában foglaltakat, különös tekintettel a
véleménynyilvánításra, a sajtó szabadságára és a médiapluralizmusra vonatkozó kitételeket.
3. Az 1. számú ajánlásban meghatározott mechanizmus létrehozása után alkalmazza a 7.
cikkelyt és a szavazati jog felfüggesztésének lehetőségét azon tagállamok esetében, amelyek
megszegik a sajtószabadság tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeiket.
4. Az adatvédelmi irányelv felülvizsgálata és az üzleti információkról (üzleti titkokról) szóló
irányelv elfogadása során állapítson meg kivételt a közérdekű újságírás számára.
5. Akadályozza meg, hogy az adatvédelmi és a magánélet védelméről szóló szabályokat a
tájékoztatás cenzúrázására vagy a törvény szerint nyilvános információkhoz való hozzáférés
megtagadására használhassák, és intézményesítsen olyan, az átláthatósággal kapcsolatos
gyakorlatokat, amelyek javítják a közérdekű dokumentumokhoz való hozzájutás feltételeit.
Nyújtson hatékony védelmet a közérdekű bejelentők (“whistleblowers”) számára.
6. Tisztázza és korlátozza a közvetítői felelősséget, és vigyázzon arra, hogy a magáncégek ne
töltsenek be közvetett cenzori (“proxy censor”) szerepet. Gondoskodjon arról, hogy a
technológiai cégekből álló EU Internet Forum transzparens, a civil társadalom és a
sajtószabadságot védő csoportok bevonásával tevékenykedik, és biztosítja az alapjogok
védelmét.
7. Támogassa mindenhol az erős titkosítási eljárásokat, és tiltsa meg a titkosított „hátsó ajtó”
beépítésére vonatkozó követelményeket („cryptographic backdoor requirements”).
A külpolitikájában:
8. Az ENSZ-ben álljon ki olyan politikák és normák mellett, amelyek elősegítik a média
szabadságát.
9. Tegye a sajtószabadság követelményét a csatlakozási tárgyalások kifejezett és alapvető
elemévé. Írja elő azon médiatörvények eltörlését, amelyek megengedhetetlen mértékben
korlátozzák a sajtószabadságot, valamint olyan normák elfogadását, amelyek az Alapjogi
Chartával és az Emberi Jogok Európai Egyezményével összhangban vannak.
10. Lelkiismeretesen alkalmazza az EU-nak az online és offline véleménynyilvánítás
szabadságára vonatkozó irányelveit, tegye azokat az EU-delegációk és az Európai Külügyi
Szolgálat tisztviselői esetében a teljesítményértékelés egyik kritériumává.
11. Erősítse a független újságírók, valamint az autoriter kormányok és az erőszakos nem állami
szereplők általi fenyegetésnek kitett sajtótermékek támogatását. Vizsgálja felül és újítsa meg
az internet szabadságát elősegítő, az újságírók, bloggerek védelmét célzó „No Disconnect”

stratégiáját. Erősítse az egyes tagállamokkal folytatott koordinációt, hogy azok kivizsgálják
az újságírókkal szemben elkövetett bűncselekményeket, valamint hogy felgyorsítsák a
fenyegetésnek kitett újságírók áttelepülését és menekültügyi eljárásait.
12. Szigorúan és pártatlan módon foganatosítsa a nemzetközi egyezményekben szereplő emberi
jogi záradékokat. A sajtószabadság védelme érdekében alkalmazza az ésszerű arányosság
elvét a feltételességi záradékok használatakor, és foglaljon azokba megfelelő intézkedéseket
a szankciók kivetésétől a partneri megállapodások felfüggesztéséig.
AZ EU-TAGÁLLAMOKNAK
13. Vizsgálják felül és helyezzék hatályon kívül azon jogszabályokat, amelyek sértik a
véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, különös tekintettel azokra, amelyek a
rágalmazás, becsületsértés, a felségsértés és az istenkáromlás büntethetőségére vonatkoznak.
14. Vizsgálják felül a gyűlöletbeszédre vonatkozó és a szélsőséges megnyilvánulások elleni
törvényeket, hogy azok a nemzetközi normákkal összhangban legyenek, és ne váljanak
alkalmassá arra, hogy visszaéljenek velük, így korlátozzák a független és kritikus újságírást.
15. Jogilag tiltsák meg a tömeges megfigyelés lehetőségét, és szabályozzák a célzott
megfigyelés intézményét, hogy az ne veszélyeztesse az újságírók magánélethez és a források
titkosságához való jogát.

