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Новинарите бараат итни медиумски реформи
Од лидерите на четирите поголеми парти, ВМРОДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА, Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, бараме
објаснување зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи. Дали проблем за партиите беа мачките на
европскиот посредник или пак не им се допаднаа неговите предлози за системски рефоми на медиумскиот систем,
велат од медиумските здруженија.
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Најчитани вести
24 часа

Седмица

Месец

Чарли Шин осомничен за убиство 10:01
am

Јелена ја убил манијак од Фејсбук?!
10:46 am

ДНК материјалот под ноктите на Јелена
не е употреблив 1:36 pm

Ефтов: И сега, иде Дунав – и да
погинеш, колку можеш ќе се спасиш
2:02 pm

Заев: Груевски и пркоси на
меѓународната заедница 9:35 am

Новинарите бараат итни медиумски реформи

Поврзани вести
ЗНМ против
предлогот на СДСМ
за укинување на
радиодифузна
такса

Пет новинарски и медиумски организации, меѓу кои Здружението
на новинарите на Македонија, Самостојниот синдикат на
новинарите и медиумските работници, Македонскиот институт за
медиуми, Советот на етика на медиумите и Институтот за
комуникациски студии, во наредниот период ќе работат заедно
да ги убедат сите одговорни да се направат реформите во
медиумската сфера пред изборите закажани за 5ти јуни.

За таа цел овие организации во петокот доставија барање за средба со претседателот Ѓорге
Иванов, спикерот на Собранието Трајко Вељаноски и со лидерите на политичките партии,
потписници на договорот од Пржино.

“

Како новинари сакаме да го преземеме нашиот дел од
одговорноста да работиме заедно со сите заинтересирани
институции да обезбедиме слободни и професионални медиуми.
Претседателот има важни надлежности во надворешната
политика и се грижи за добриот имиџ на земјата во светот. Во
индексот по слобода на медиуми на Репортери без граници и на
Фридиом хаус, Македонија е во друштво на африканси земји.
Сакаме да работиме со претседателот Македонија пред светот
да ја легитимира како слободна и демократска земја
Македонскиот Устав гарантира слобода на изразување и слобода
на медиуми. Собранието го донесува Уставот и се грижи
постојано за доследно применување на неговите одредби. Од таму
Собранието може да одигра поголема улога во напорите за
подобрување на состојбата со слободата на медиумите во
земјата.

Анкета
Дали новите цени на цигарите ќе го намалат
бројот на пушачи?
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Од лидерите на четирите поголеми парти, ВМРОДПМНЕ, СДСМ,
ДУИ и ДПА, Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, бараме објаснување
зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи. Дали
проблем за партиите беа мачките на европскиот посредник или
пак не им се допаднаа неговите предлози за системски рефоми на
медиумскиот систем, велат од медиумските здруженија.
Тие ги повторија своите барања – забрана на владини реклами, МРТ и Агенцијата за медиуми да
се ослободат од контролата на власта и да се обезбеди нивно стабилно финансирање, да се
намалат обврските и казните за приватните медиуми и поголема транспарентност на
институциите.

Повеќе на оваа тема:

ЗНМ Медиуми

TEKMAR пробиотски барови

60.000€ ГОДИШНО ОД ХЕКТАР

Со 4 живи пробиотски култури и раст.
влакна. Без трансмасти!
Zegin.com.mk

Продаваме садници од ГОЏИ и
ПАУЛОВНИЈА и гарантираме откуп!
bioplant.mk
Препорачај
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Последно во оваа категорија
ВИДЕО: Доста беше,
кризата мора да заврши!

Стевананџија: Ќе оди Заев
на избори и оро ќе игра

Бесплатни прегледи за
Светскиот ден на
здравјето

Иванов: Во новиот светски
поредок сè поактивни се
недржавните актери

ВО ЖИВО: Прес
конференција на лидерот
на ВМРО-ДПМНЕ, Никола
Груевски

Македонска икона
поставена во црквата во
Назарет
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