ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань
розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на
свободу слова в Україні та перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів
вул. Грушевського, 5, Київ, Україна, 01008, тел. 8(044) 255 39 38

11.03.2011 № 04-71/ з
18 березня ц.р, о 13 годині у Верховної Ради України, за адресою, м. Київ,
Грушевського, 18/2, кімната 12, відбудеться круглий стіл на тему: «Відносини і
взаємодія ЗМІ і силових структур в Україні».
Рішення про спільний захід було прийняте на засіданні ТСК 2 грудня 2010 р за
ініціативи представників Комісії, Комітету свободи слова, журналістських
громадських організацій. Приводом для цього стали численні звернення до ТСК з
питань розслідування фактів цензури від журналістів різних медіа зі скаргами на дії
представників правоохоронних органів та силових структур.
Під час круглого столу планується обговорити принципи взаємодії журналістів
і працівників правоохоронних органів, професійно-етичну складову взаємодії
представників ЗМІ та правоохоронних органів. Ми зацікавленні в спільному
напрацюванні відповідних законодавчих ініціатив, направлених на захист та
підтримку журналістів в питанні взаємодії з силовими структурами.
На захід запрошені представники Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Служби безпеки
України, громадських медіа та правозахисних організацій, медіа-юристів,
постраждалих журналістів, які зверталися з відповідними скаргами до ТСК,
представників Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Просимо Вас стати активним учасником круглого столу, виступити з
пропозиціями, рекомендаціями чи оцінкою ситуації щодо заявленої теми (виступ - до
5 хв). Просимо Вас надати тему вашого виступу для того, аби включити виступ в
порядок денний заходу.
За результатами дискусії планується підготувати пропозиції з нормативноправового урегулювання питань взаємодії журналістів з працівниками
правоохоронних органів під час виконання ними професійних обов’язків.
Запрошую Вас особисто взяти участь у «круглому столі» або направити
представника вашої організації.
Про участь у заході прошу повідомити до 18.00 год. 16 березня 2011 року за
телефоном: 255-39-38 або електронною поштою: Gerashchenko.Iryna@rada.gov.ua
З повагою,
Голова Тимчасової слідчої комісії

Ірина Геращенко

