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Pozměňovací návrh  1 

Petras Auštrevičius 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0322/2018 

Petras Auštrevičius 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem 

(2017/2281(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje znepokojení ohledně 

změn, k nimž došlo na poslední chvíli 

v zákoně o službách audiovizuálních 

sdělovacích prostředků, který byl přijat 

v červenci 2018, jež nebyly konzultovány 

s občanskou společností; naléhavě vyzývá 

moldavské orgány, aby zákon prováděly 

v plném souladu s evropskými normami 

v oblasti svobody a plurality sdělovacích 

prostředků, jak to doporučily Evropská 

komise a Benátská komise; zdůrazňuje 

význam skutečných konzultací 

s občanskou společností a nezávislými 

sdělovacími prostředky v rámci tohoto 

procesu i při přijímání nového zákona 

o reklamě; zdůrazňuje, že je třeba bránit 

všem pokusům o oslabení plurality 

sdělovacích prostředků, zejména těch, 

které by přispěly k dalšímu kartelovému 

rozdělení mediálního trhu a s ním 

souvisejícího reklamního trhu; naléhavě 

vyzývá moldavské orgány, aby přijaly 

nový zákon o reklamě, který bude založen 

na skutečných konzultacích s občanskou 

společností; se znepokojením konstatuje, 

že v současné době jsou sdělovací 

prostředky do značné míry monopolní 

a ovládané tuzemskými politickými 

a obchodními skupinami; vyzývá 

k transparentnosti, pokud jde o vlastnictví 

sdělovacích prostředků a k poskytování 

cílené podpory nezávislým sdělovacím 

15. bere na vědomí přijetí zákona 

o službách audiovizuálních sdělovacích 

prostředků v říjnu 2018 navzdory 

nedostatečným konzultacím s občanskou 

společností; naléhavě vyzývá moldavské 

orgány, aby zákon prováděly v plném 

souladu s evropskými normami v oblasti 

svobody a plurality sdělovacích prostředků, 

jak to doporučily Evropská komise 

a Benátská komise; zdůrazňuje význam 

skutečných konzultací s občanskou 

společností a nezávislými sdělovacími 

prostředky v rámci tohoto procesu i při 

přijímání nového zákona o reklamě; 

zdůrazňuje, že je třeba bránit všem 

pokusům o oslabení plurality sdělovacích 

prostředků, zejména těch, které by přispěly 

k dalšímu kartelovému rozdělení 

mediálního trhu a s ním souvisejícího 

reklamního trhu; naléhavě vyzývá 

moldavské orgány, aby přijaly nový zákon 

o reklamě, který bude založen na 

skutečných konzultacích s občanskou 

společností; se znepokojením konstatuje, 

že v současné době jsou sdělovací 

prostředky do značné míry monopolní 

a ovládané tuzemskými politickými 

a obchodními skupinami; vyzývá 

k transparentnosti, pokud jde o vlastnictví 

sdělovacích prostředků a k poskytování 

cílené podpory nezávislým sdělovacím 

prostředkům, zejména pak místním 
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prostředkům, zejména pak místním 

médiím, pokud jde o plnění požadavků 

zákona týkajících se povinného místního 

obsahu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

skutečnou nezávislost regulačního úřadu 

pro sdělovací prostředky;  

médiím, pokud jde o plnění požadavků 

zákona týkajících se povinného místního 

obsahu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

skutečnou nezávislost regulačního úřadu 

pro sdělovací prostředky;  

Or. en 

 

 


