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UE pregateste un text legislativ care sa garanteze libertatea presei
La Bruxelles se lucreaza la un text legislativ care sa garanteze independenta presei din Uniunea Europeana, a declarat miercuri
comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, citat de AFP.
Într-o interventie video de la Bruxelles, în cadrul unei dezbateri privind viitorul televiziunilor publice, Breton a declarat: "Lucram la o
'Media Freedom Act' (legea libertatii presei - n. red.). Obiectivul acesteia trebuie sa fie garantarea independentei pietei de presa si cresterea
rezistentei acesteia".
"Dorim sa actionam împotriva oricarui tip de amestec, astfel încât nimeni sa nu devina prea important", a aratat comisarul la evenimentul
organizat la Paris de France Televisions. "Dorim sa reflectam la modul de întarire a guvernantei mijloacelor media publice".
Potrivit AFP, în UE exista o îngrijorare în special în privinta devierilor observate în Ungaria, în Polonia si chiar în Cehia.
Comisia Europeana a deschis luni o consultare publica de mare amploare asupra acestui subiect si a comunicat ca "se prevede ca
propunerea sa fie prezentata de Comisie în trimestrul al treilea din 2022".
Delphine Ernotte, presedinta France Televisions, a facut apel la o mobilizare pentru libertatea presei, care a fost "fragilizata" în ultima
vreme.
"În fata unei groaznice dereglementari mediatice care ne ameninta democratiile, noi suntem cel mai bun raspuns pe viitor", a apreciat ea,
referindu-se la televiziunile publice.
Ernotee a atras atentia si asupra "emergentei puternice a retelelor sociale", care "închid cetatenii în bule de gândire clivabile" si
"submineaza bazele activitatii jurnalistice".
Presedinta a condamnat de asemenea actiunile anumitor canale de informare continua care "au devenit canale de opinie, chiar de o singura
opinie". "Or informatia nu este un continut comercial. Informatia de calitate este valoroasa. Ea permite dezbaterea fara confruntare", a
adaugat ea, sustinând cauza presei publice.
Luni, Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la presedintia Frantei si fost star al canalului de informatii CNews, a criticat dur ziaristii.
El doreste în special privatizarea presei audiovizuale de stat. Astfel, dupa parerea sa, "serviciul public nu va mai scuipa pe contribuabili în
fiecare zi la micul dejun".
"Condamn afirmatiile sale foarte dure, care incita la ura", a replicat Ernotte într-un dialog purtat miercuri la postul de radio France Inter.
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