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21.3.2019 A8-0156/151

Amendement 151
Silvia Costa
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor deelname aan het onderdeel 
MEDIA en het 
SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel 
moeten de in lid 1, onder a), b) en c), 
bedoelde landen voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2010/13/EU.

2. Voor deelname aan het onderdeel 
MEDIA en het 
SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel 
moeten de in lid 1, onder a) tot en met d), 
bedoelde landen voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2010/13/EU.

Or. en
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Amendement 152
Silvia Costa
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0156/2019
Silvia Costa
Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie zal voor de duur van het 
programma lid zijn van het Europees 
Waarnemingscentrum voor de audiovisuele 
sector. De deelname van de Unie aan het 
Waarnemingscentrum draagt bij tot de 
verwezenlijking van de prioriteiten van het 
onderdeel MEDIA. De Unie wordt in haar 
betrekkingen met het 
Waarnemingscentrum vertegenwoordigd 
door de Commissie. Het onderdeel MEDIA 
ondersteunt de betaling van de financiële 
bijdrage voor het Unie-lidmaatschap van 
het Waarnemingscentrum, om het 
verzamelen en analyseren van gegevens in 
de audiovisuele sector te bevorderen.

2. De Unie zal voor de duur van het 
programma lid zijn van het Europees 
Waarnemingscentrum voor de audiovisuele 
sector. De deelname van de Unie aan het 
Waarnemingscentrum draagt bij tot de 
verwezenlijking van de prioriteiten van het 
onderdeel MEDIA. De Unie wordt in haar 
betrekkingen met het 
Waarnemingscentrum vertegenwoordigd 
door de Commissie. Het onderdeel MEDIA 
ondersteunt de betaling van de financiële 
bijdrage voor het Unie-lidmaatschap van 
het Waarnemingscentrum, en het 
verzamelen en analyseren van gegevens in 
de audiovisuele sector.

Or. en


