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13.1.2016 A8-0371/21 

Grozījums Nr.  21 

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

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

uzlabot pārnesamību un sadarbspēju, lai 

veicinātu likumīgi iegūta un likumīgi 

pieejama satura vai pakalpojumu brīvu 

apriti, tādējādi sperot pirmo soli ceļā uz 

nepamatotas ģeogrāfiskās bloķēšanas 

izbeigšanu, kā arī veicinātu abonementu 

pieejamību un pārrobežu funkcionalitāti; 

uzsver, ka nav pretrunas starp 

teritorialitātes principu un pasākumiem 

satura pārnesamības šķēršļu novēršanai;  

37. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

regulēt tiešsaistes satura pakalpojumu 

pārrobežu pārnesamību ar mērķi sekmēt 

sadarbspēju un plašāku likumīgi iegūta un 

likumīgi pieejama satura vai pakalpojumu 

brīvu apriti, tādējādi sperot pirmo soli ceļā 

uz nepamatotas ģeogrāfiskās bloķēšanas 

izbeigšanu, kā arī veicinātu abonementu 

pieejamību un pārrobežu funkcionalitāti; 

uzsver, ka nav pretrunas starp 

teritorialitātes principu un pasākumiem 

satura pārnesamības šķēršļu novēršanai;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/22 

Grozījums Nr.  22 

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

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 38.a pieņem zināšanai, ka Komisija, kā 

redzams paziņojumā „Ceļā uz modernu 

un eiropeiskāku autortiesību 

regulējumu”, apsver priekšlikumus 

uzlabot satura pieejamību un atrodamību; 

norāda, ka ir svarīgi, lai visi jaunie modeļi 

būtu izdevīgi patērētājiem, nodrošinot 

valodu un kultūras daudzveidību, bet 

neapdraudot motivāciju investēt satura 

ražošanā; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/23 

Grozījums Nr.  23 

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

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

65. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. mudina Komisiju ņemt vērā mainīgās 

skatīšanās ieražas un jaunos veidus, kā 

piekļūt audiovizuālajam saturam, 

saskaņojot lineāros un nelineāros 

pakalpojumus un nosakot Eiropas līmeņa 

minimālās prasības visiem audiovizuālo 

mediju pakalpojumiem ar mērķi 

nodrošināt to konsekventu piemērošanu, 

izņemot gadījumus, kad šāds saturs 

neizbēgami papildina tādu saturu vai 

pakalpojumus, kas nav audiovizuāla 

rakstura; aicina Komisiju un dalībvalstis 

izstrādāt AVMP direktīvas 1. pantā 

definēto mediju pakalpojumu koncepciju 

tā, lai gan dalībvalstis paturētu atbilstošu 

elastību, gan arī vairāk tiktu ņemta vērā 

pakalpojumu iespējamā sociālpolitiskā 

ietekme un šādas ietekmes īpatnības, jo 

īpaši to ietekme uz viedokļu veidošanu un 

viedokļu daudzveidību, kā arī jautājums 

par redakcionālo atbildību; 

65. mudina Komisiju ņemt vērā mainīgās 

skatīšanās ieražas un jaunos veidus, kā 

piekļūt audiovizuālajam saturam, 

saskaņojot lineāros un nelineāros 

pakalpojumus, tajā pašā laikā nodrošinot, 

ka saskaņošana nemazina nepilngadīgo 

un patērētāju aizsardzību; aicina Komisiju 

un dalībvalstis izstrādāt AVMP direktīvas 

1. pantā definēto mediju pakalpojumu 

koncepciju tā, lai gan dalībvalstis paturētu 

atbilstošu elastību, gan arī vairāk tiktu 

ņemta vērā pakalpojumu iespējamā 

sociālpolitiskā ietekme un šādas ietekmes 

īpatnības, jo īpaši to ietekme uz viedokļu 

veidošanu un viedokļu daudzveidību, kā arī 

jautājums par redakcionālo atbildību; 

Or. en 

 

 


