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Pakeitimas 21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 

padidinti perkeliamumą ir sąveikumą, 
siekiant skatintini laisvą teisėtai įsigyto ar 

teisėtai pateikto turinio ar paslaugų 

judėjimą, kaip pirmą žingsnį, siekiant 

nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą 

ir taip pat abonementų prieinamumą ir 

tarpvalstybinį jų veikimą; pabrėžia, kad 

teritoriškumo principas ir priemonės, 

kuriomis siekiama pašalinti turinio 

perkeliamumo kliūtis, vieni kitiems 

neprieštarauja;  

37. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 

dėl interneto turinio paslaugų 

tarpvalstybinio perkeliamumo 

reglamentavimo siekiant skatinti 

sąveikumą ir didesnį teisėtai įsigyto ar 

teisėtai pateikto turinio ar paslaugų 

judėjimą, kaip pirmą žingsnį, siekiant 

nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą 

ir taip pat abonementų prieinamumą ir 

tarpvalstybinį jų veikimą; pabrėžia, kad 

teritoriškumo principas ir priemonės, 

kuriomis siekiama pašalinti turinio 

perkeliamumo kliūtis, vieni kitiems 

neprieštarauja;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/22 

Pakeitimas 22 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38a. atkreipia dėmesį į Komisijos 

svarstomus pasiūlymus gerinti turinio 

prieinamumą ir aptinkamumą, paskelbtus 

komunikate „Šiuolaikiškos ir labiau visai 

Europai pritaikytos autorių teisių sistemos 

kūrimas“; pažymi, jog yra svarbu, kad visi 

nauji modeliai teiktų naudos vartotojams, 

siekiant užtikrinti kalbinę ir kultūrinę 

įvairovę, tačiau nesumažinant paskatų 

investuoti į turinio gamybą; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/23 

Pakeitimas 23 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

65. primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti 

į kintančius žiūrėjimo įpročius ir naujus 

prieigos prie audiovizualinio turinio būdus 

suderinant linijines ir nelinijines 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ir 

nustatant Europos lygmens minimalius 

reikalavimus, taikomus visoms 

audiovizualinėms paslaugoms, siekiant 

užtikrinti, kad juos taikytų nuosekliai, 

išskyrus tuos atvejus, kai toks turinys 

neatsiejamai papildo ne audiovizualinį 

turinį ar paslaugas; ragina Komisiją ir 

valstybes nares, užtikrinant tinkamą 

valstybių narių veiksmų lankstumą, 

išplėtoti Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos 1 straipsnyje apibrėžtą 

žiniasklaidos paslaugos sąvoką, kad ji būtų 

labiau susieta su visuomeniniais paslaugų 

poveikio ypatumais ir galimybėmis, 

pirmiausia su jų įtaka nuomonės 

formavimui bei nuomonių įvairovei, ir su 

redakcine atsakomybe; 

65. primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti 

į kintančius žiūrėjimo įpročius ir naujus 

prieigos prie audiovizualinio turinio būdus 

suderinant linijines ir nelinijines 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, 

kartu užtikrinant, kad dėl suderinimo 

nesumažėtų nepilnamečių ar vartotojų 

apsauga; ragina Komisiją ir valstybes 

nares, užtikrinant tinkamą valstybių narių 

veiksmų lankstumą, išplėtoti 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyvos 1 straipsnyje apibrėžtą 

žiniasklaidos paslaugos sąvoką, kad ji būtų 

labiau susieta su visuomeniniais paslaugų 

poveikio ypatumais ir galimybėmis, 

pirmiausia su jų įtaka nuomonės 

formavimui bei nuomonių įvairovei, ir su 

redakcine atsakomybe; 

Or. en 

 

 


