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Poprawka 1
Renate Weber

Projekt rezolucji
Odniesienie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 10 europejskiej 
konwencji praw człowieka, orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
oświadczenia, zalecenia i rezolucje 
Komitetu Ministrów i Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, a także 
dokumenty Komisji Weneckiej i 
Komisarza Praw Człowieka na temat 
wolności wypowiedzi, informacji i 
mediów,

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 2
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając załączony do Traktatu o 
Unii Europejskiej protokół nr 29 w 
sprawie systemu publicznego nadawania 
w państwach członkowskich,

Or. en

Poprawka 3
Renate Weber

Projekt rezolucji
Odniesienie 4
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 
10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych)1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 
10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych)1 oraz pierwsze sprawozdanie 
Komisji dotyczące stosowania dyrektywy1a,

__________________
1a COM (2012) 203 final, 4.5.2012 r.

Or. en

Poprawka 4
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając niezależne badanie 
przeprowadzone na wniosek Komisji, w 
ramach którego narzędzie monitorowania 
mediów zostało zdefiniowane za pomocą 
wskaźników w celu uwypuklenia zagrożeń 
dla pluralizmu mediów,

Or. en

Poprawka 5
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejską kartę na 
rzecz wolności prasy1a,
__________________
1a

http://www.pressfreedom.eu/en/index.php.

Or. en

Poprawka 6
Renate Weber

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 
granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7 oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 
granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7, z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie publicznych 
usług nadawczych w epoce cyfrowej:
przyszłość dwoistego systemu7a oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,
__________________
7a Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0438.



PE500.572v01-00 6/116 AM\919861PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 7
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 
granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7 oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 
granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7, z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie publicznych 
usług nadawczych w epoce cyfrowej:
przyszłość dwoistego systemu oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,

Or. en

Poprawka 8
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Odniesienie 7
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 
granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7 oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 
granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7, z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie publicznych 
usług nadawczych w epoce cyfrowej:
przyszłość dwoistego systemu oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,

Or. en

Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 20 
listopada 2002 r. w sprawie koncentracji 
mediów2, z dnia 4 września 2003 r. w 
sprawie sytuacji praw podstawowych w 
Unii Europejskiej (2002)3, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie telewizji bez 
granic4, z dnia 6 września 2005 r. w 
sprawie stosowania art. 4 i 5 dyrektywy 
89/552/EWG dotyczącej telewizji bez 
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granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7 oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,

granic, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, 
w okresie 2001–20025, z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie niebezpieczeństwa 
naruszania w UE, a w szczególności we 
Włoszech, swobody wypowiedzi i prawa 
do informacji (art. 11 ust. 2 Karty praw 
podstawowych)6, z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu 
mediów w Unii Europejskiej7, z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie publicznych 
usług nadawczych w epoce cyfrowej:
przyszłość dwoistego systemu oraz z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie ustawy 
medialnej na Węgrzech8,

Or. en

Poprawka 10
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejską inicjatywę na 
rzecz pluralizmu mediów, która została 
zarejestrowana przez Komisję 
Europejskiej i której celem jest ochrona 
pluralizmu mediów poprzez częściową 
harmonizację przepisów krajowych 
dotyczących własności mediów i 
przejrzystości, konfliktów interesów z 
urzędem politycznym oraz niezależności 
organów odpowiedzialnych za nadzór nad 
mediami,

Or. en

Poprawka 11
Renate Weber

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając załączony do Traktatu o 
Unii Europejskiej protokół w sprawie 
systemu publicznego nadawania w 
państwach członkowskich8a,
__________________
8a Protokół w sprawie systemu 
publicznego nadawania w państwach 
członkowskich (Dz.U. C 83 z 30.3.2010, 
s. 312), znany jako protokół z 
Amsterdamu.

Or. en

Poprawka 12
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając punkt 8 i 94 preambuły 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych1, w których określona jest 
potrzeba, by państwa członkowskie 
zapobiegały wszelkim działaniom 
tworzącym pozycje dominujące, 
ograniczały pluralizm oraz umożliwiały 
niezależnym organom regulacyjnym 
wykonywanie swoich zadań w sposób 
przejrzysty i bezstronny,
__________________
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 
w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych).
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Or. en

Poprawka 13
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając załączony do Traktatu o 
Unii Europejskiej protokół w sprawie 
systemu publicznego nadawania w 
państwach członkowskich,

Or. en

Poprawka 14
Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Odniesienie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając prace dotyczące wolności 
mediów prowadzone przez OBWE, a 
zwłaszcza jej przedstawiciela ds. wolności 
mediów, oraz odnośne sprawozdania,

– uwzględniając prace dotyczące wolności 
mediów prowadzone przez OBWE, a 
zwłaszcza jej przedstawiciela ds. wolności 
mediów, odnośne sprawozdania oraz 
przemówienie wygłoszone za 
pośrednictwem transmisji wideo podczas 
przesłuchania Komisji Wolności 
Obywatelskich w sprawie wolności 
mediów w dniu 6 listopada 2012 r.,

Or. en

Poprawka 15
Rui Tavares
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Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając niezależną ekspertyzę pt. 
„Wskaźniki pluralizmu mediów w 
państwach członkowskich – w kierunku 
podejścia opartego na ryzyku”, zleconą 
przez Komisję w 2007 r. i opublikowaną w 
2009 r., przygotowaną przez K.U.Leuven –
ICRI, Jönköping International Business 
School – MMTC, Central European 
University – CMCS i Ernst & Young 
Consultancy Belgium,

Or. en

Poprawka 16
Rui Tavares, Judith Sargentini
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając trwającą inicjatywę 
obywatelską zatytułowaną „Europejska 
inicjatywa na rzecz pluralizmu mediów”1,
__________________
1 www.mediainitiative.eu.

Or. en

Poprawka 17
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Odniesienie 12 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Kultury i Edukacji Parlamentu 
Europejskiego w sprawie publicznych 
usług nadawczych w epoce cyfrowej:
przyszłość dwoistego systemu 
(2010/2028(INI)),

Or. en

Poprawka 18
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Odniesienie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Kultury i Edukacji Parlamentu 
Europejskiego w sprawie koncentracji i 
pluralizmu mediów w Unii Europejskiej 
(2007/2253(INI)),

Or. en

Poprawka 19
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że media odgrywają 
w demokracji podstawową rolę 
publicznego nadzorcy, ponieważ 
umożliwiają obywatelom korzystanie z 
prawa do informacji, kontrolowanie i 
osądzanie działań i decyzji 
podejmowanych przez tych, którzy 
sprawują władzę bądź wywierają wpływ, 

A. mając na uwadze, że media odgrywają 
w demokracji podstawową rolę 
publicznego nadzorcy, ponieważ 
umożliwiają obywatelom korzystanie z 
prawa do informacji, kontrolowanie i 
osądzanie działań i decyzji 
podejmowanych przez tych, którzy 
sprawują władzę bądź wywierają wpływ, 
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zwłaszcza przy okazji konsultacji 
wyborczych;

zwłaszcza przy okazji konsultacji 
wyborczych; mając na uwadze, że mogą 
one odgrywać również pewną rolę w 
układaniu agendy publicznej z użyciem 
swojej władzy jako kontrolerzy przepływu 
informacji, a tym samym mogą pełnić 
funkcję opiniotwórczą;

Or. el

Poprawka 20
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że media odgrywają 
w demokracji podstawową rolę 
publicznego nadzorcy, ponieważ 
umożliwiają obywatelom korzystanie z 
prawa do informacji, kontrolowanie i 
osądzanie działań i decyzji 
podejmowanych przez tych, którzy 
sprawują władzę bądź wywierają wpływ, 
zwłaszcza przy okazji konsultacji 
wyborczych;

A. mając na uwadze, że media odgrywają 
w demokracji rolę publicznego nadzorcy, 
ponieważ przekazują obywatelom 
informacje;

Or. en

Poprawka 21
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wolne i 
niezależne media oraz swobodna wymiana 
informacji odgrywają kluczową rolę w 
przemianach demokratycznych 
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zachodzących w reżimach 
niedemokratycznych, czego dowodem są 
niedawne wydarzenia arabskiej wiosny, 
wzywa Komisję do dokładnego 
monitorowania wolności i pluralizmu 
mediów w krajach ubiegających się o 
członkostwo w UE oraz do zwrócenia 
należytej uwagi na rolę wolnych mediów 
we wspieraniu demokracji na świecie;
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
Europejskiego Funduszu na rzecz
Demokracji;

Or. en

Poprawka 22
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wolność mediów 
jest podstawą wartości zapisanych w 
Traktatach, takich jak demokracja, 
pluralizm oraz poszanowanie praw 
mniejszości; mając na uwadze, że historia 
wolności mediów nazywanej „wolnością 
prasy” ma istotne znaczenie dla postępów 
w realizacji idei demokratycznych oraz dla 
rozwoju europejskiego ideału w historii;

Or. en

Poprawka 23
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dziennikarze 
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powinni być wolni od nacisków ze strony 
właścicieli, menedżerów i rządów oraz od 
ograniczeń finansowych;

Or. en

Poprawka 24
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że okazuje się, iż 
wolność wypowiedzi w sferze publicznej 
kształtuje demokrację i samo państwo 
prawa, a także przyczynia się do jego 
istnienia i przetrwania;

Or. en

Poprawka 25
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że autonomiczna i 
silna sfera publiczna oparta na 
niezależnych i pluralistycznych mediach 
tworzy środowisko niezbędne do rozwoju 
zbiorowych wolności społeczeństwa 
obywatelskiego, takich jak prawo do 
zrzeszania się i zgromadzeń, a także 
wolności indywidualnych, takich jak 
prawo do wolności wypowiedzi oraz prawo 
dostępu do informacji;

Or. en
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Poprawka 26
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt A d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że wolność mediów, 
pluralizm oraz niezależność 
dziennikarstwa są podstawowymi 
elementami świadczenia usług 
medialnych w całej Unii, a zwłaszcza na 
jednolitym rynku; w związku z tym 
wszelkie ograniczenia wolności mediów, 
pluralizmu oraz niezależności 
dziennikarstwa są ograniczeniami 
wolności opinii oraz wolności 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 27
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt A e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że informacje już ze 
swej natury, a zwłaszcza w świetle zmian 
technologicznych, które zaszły w ostatnich 
dziesięcioleciach, wychodzą poza granice 
geograficzne i odgrywają kluczową rolę w 
informowaniu społeczności narodowych 
żyjących za granicą, a także udostępniają 
narzędzia sprzyjające wzajemnej 
wymianie wiedzy i zrozumieniu zarówno 
poza granicami danego państwa, jak i w 
jego obrębie; mając na uwadze, że między 
innymi media internetowe uzyskały 
charakter globalny, od którego 
uzależnione są obecnie oczekiwania i 
potrzeby społeczeństwa, a w szczególności 
konsumentów informacji;
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Or. en

Poprawka 28
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że podstawowe prawo 
do wolności wypowiedzi i informacji 
można zagwarantować jedynie dzięki 
wolności i pluralizmowi mediów, kiedy 
dziennikarze i media mogą wykonywać 
swoje prawa i pełnić obowiązki w zakresie 
informowania obywateli o wydarzeniach i 
decyzjach leżących w interesie 
publicznym;

B. mając na uwadze, że podstawowe prawo 
do wolności wypowiedzi i informacji 
można zagwarantować jedynie dzięki 
wolności i pluralizmowi mediów, kiedy 
dziennikarze i media mogą wykonywać 
swoje prawa i pełnić obowiązki w zakresie 
informowania obywateli o wydarzeniach i 
decyzjach leżących w interesie publicznym 
oraz kiedy każdy członek społeczeństwa 
ma prawo do wyrażania swoich poglądów 
w sposób demokratyczny i pokojowy;

Or. en

Poprawka 29
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że podstawowe prawo 
do wolności wypowiedzi i informacji 
można zagwarantować jedynie dzięki 
wolności i pluralizmowi mediów, kiedy 
dziennikarze i media mogą wykonywać 
swoje prawa i pełnić obowiązki w zakresie 
informowania obywateli o wydarzeniach i 
decyzjach leżących w interesie 
publicznym;

B. mając na uwadze, że podstawowe prawo 
do wolności wypowiedzi i informacji 
można zagwarantować jedynie dzięki 
wolności i pluralizmowi mediów, kiedy 
dziennikarze i media mogą wykonywać 
swoje prawa i pełnić obowiązki w zakresie 
informowania obywateli o wydarzeniach i 
decyzjach leżących w interesie publicznym
w sposób uczciwy i neutralny;

Or. en
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Poprawka 30
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że podstawowe prawo 
do wolności wypowiedzi i informacji 
można zagwarantować jedynie dzięki 
wolności i pluralizmowi mediów, kiedy 
dziennikarze i media mogą wykonywać 
swoje prawa i pełnić obowiązki w zakresie 
informowania obywateli o wydarzeniach i 
decyzjach leżących w interesie 
publicznym;

B. mając na uwadze, że podstawowe prawo 
do wolności wypowiedzi i informacji 
można również zagwarantować dzięki 
wolności i pluralizmowi mediów, kiedy 
dziennikarze i media mogą wykonywać 
swoje prawa i pełnić obowiązki w zakresie 
informowania obywateli o istotnych
wydarzeniach i decyzjach leżących w 
interesie publicznym w sposób bezstronny 
i obiektywny;

Or. en

Poprawka 31
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Europejski 
Trybunał Praw Człowieka nałożył na 
państwa członkowskie pozytywny 
obowiązek zapewnienia pluralizmu 
mediów na mocy art. 10 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, którego postanowienia są 
zbieżne z treścią art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
stanowiącej część wspólnotowego dorobku 
prawnego;

Or. en
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Poprawka 32
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dynamiczne 
przemiany w środowisku medialnym oraz 
w dziedzinie technologii komunikacyjnych 
na nowo definiują przestrzeń wymiany 
informacji oraz sposób informowania 
ludzi i kształtowania opinii publicznej;

Or. en

Poprawka 33
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
ogólnoeuropejska sfera publiczna oparta 
na ciągłym i nieprzerwanym 
poszanowaniu wolności i pluralizmu 
mediów jest zasadniczym elementem 
procesu integracji Unii zgodnie z 
wartościami zapisanymi w Traktatach, 
odpowiedzialności instytucji europejskich 
oraz rozwoju europejskiej demokracji, na 
przykład w odniesieniu do wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 34
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że prężnie 
działający, konkurencyjny i pluralistyczny 
sektor mediów (audiowizualnych i 
drukowanych) stymuluje udział obywateli 
w debacie publicznej, która ma zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowo 
funkcjonującego systemu 
demokratycznego;

Or. en

Poprawka 35
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia monitorujące 
wolność mediów, Rada Europy i OBWE, 
jak również PE w licznych opracowaniach 
i rezolucjach donoszą o zagrożeniach, jakie 
rządy stwarzają mediom, również w Unii 
Europejskiej, i ostrzegają przed takimi 
zagrożeniami11;

C. mając na uwadze, że organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia monitorujące 
wolność mediów, Rada Europy i OBWE, 
jak również PE w licznych opracowaniach 
i rezolucjach donoszą o zagrożeniach, jakie 
rządy stwarzają wolnym i niezależnym
mediom, również w Unii Europejskiej, i 
ostrzegają przed takimi zagrożeniami11;

Or. en

Poprawka 36
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia monitorujące 
wolność mediów, Rada Europy i OBWE, 

C. mając na uwadze, że organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia monitorujące 
wolność mediów, Rada Europy i OBWE, 
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jak również PE w licznych opracowaniach 
i rezolucjach donoszą o zagrożeniach, jakie 
rządy stwarzają mediom, również w Unii 
Europejskiej, i ostrzegają przed takimi 
zagrożeniami11;

jak również PE w licznych opracowaniach 
i rezolucjach donoszą o zagrożeniach, jakie 
rządy stwarzają mediom, również w 
niektórych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, i ostrzegają przed takimi 
zagrożeniami11;

Or. en

Poprawka 37
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia Europejska 
jest zobowiązana do ochrony pluralizmu 
mediów jako podstawowego filaru prawa 
do informacji i wolności wypowiedzi, 
zapisanych w art. 11 Karty praw 
podstawowych;

E. mając na uwadze, że Unia Europejska 
jest zobowiązana do ochrony pluralizmu 
mediów jako podstawowego filaru prawa 
do informacji i wolności wypowiedzi, 
które mają podstawowe znaczenie dla 
aktywności obywatelskiej i demokracji 
uczestniczącej, zgodnie z art. 11 Karty 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 38
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia Europejska 
jest zobowiązana do ochrony pluralizmu 
mediów jako podstawowego filaru prawa 
do informacji i wolności wypowiedzi, 
zapisanych w art. 11 Karty praw 
podstawowych;

E. mając na uwadze, że Unia Europejska 
jest zobowiązana do ochrony i 
promowania pluralizmu mediów jako 
podstawowego filaru prawa do informacji i 
wolności wypowiedzi, zapisanych w art. 11 
Karty praw podstawowych;

Or. en



PE500.572v01-00 22/116 AM\919861PL.doc

PL

Poprawka 39
Renate Weber

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że wolność mediów 
jest kryterium kwalifikującym kraje 
kandydujące do przystąpienia do UE 
zgodnie z kryteriami kopenhaskimi oraz 
jedną z zasad propagowanych przez UE w 
swojej polityce zagranicznej; mając na 
uwadze, że UE i jej państwa członkowskie 
powinny konsekwentnie dawać przykład w 
ramach swojej struktury, zapewniając 
wiarygodność i spójność;

Or. en

Poprawka 40
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając a uwadze, że Parlament 
wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie 
wolnością, pluralizmem i koncentracją 
mediów oraz wezwał Komisję do podjęcia 
odpowiednich działań, w tym w drodze 
zaproponowania odnośnej inicjatywy 
ustawodawczej;

F. mając a uwadze, że Parlament 
wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie 
wolnością, pluralizmem i koncentracją 
mediów oraz wezwał Komisję jako 
strażnika traktatów do podjęcia 
odpowiednich działań, w tym w drodze 
zaproponowania odnośnej inicjatywy 
ustawodawczej;

Or. en

Poprawka 41
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że dnia 16 stycznia 
2007 r. Komisja wprowadziła podejście 
trzystopniowe obejmujące dokument 
roboczy służb Komisji na temat pluralizmu 
mediów, niezależne badanie dotyczące 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE z wskaźnikami do 
oceny pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2007 r.) oraz 
komunikat Komisji w sprawie wskaźników 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2008 r.), po których 
miała nastąpić konsultacja społeczna12;

G. mając na uwadze, że dnia 16 stycznia 
2007 r. Komisja wprowadziła podejście 
trzystopniowe obejmujące dokument 
roboczy służb Komisji na temat pluralizmu 
mediów, niezależne badanie dotyczące 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE z wskaźnikami do 
oceny pluralizmu mediów oraz określenia 
potencjalnych zagrożeń w państwach 
członkowskich UE (w 2007 r.) oraz 
komunikat Komisji w sprawie wskaźników 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2008 r.), po których 
miała nastąpić konsultacja społeczna12;

Or. en

Poprawka 42
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że dnia 16 stycznia 
2007 r. Komisja wprowadziła podejście 
trzystopniowe obejmujące dokument 
roboczy służb Komisji na temat pluralizmu 
mediów, niezależne badanie dotyczące 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE z wskaźnikami do 
oceny pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2007 r.) oraz 
komunikat Komisji w sprawie wskaźników 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2008 r.), po których 
miała nastąpić konsultacja społeczna12;

G. mając na uwadze, że dnia 16 stycznia 
2007 r. Komisja wprowadziła podejście 
trzystopniowe obejmujące dokument 
roboczy służb Komisji na temat pluralizmu 
mediów, niezależne badanie dotyczące 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE z wskaźnikami do 
oceny pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2007 r.) oraz 
komunikat Komisji w sprawie wskaźników 
pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE (w 2008 r.), po których 
miała nastąpić konsultacja społeczna12; 
mając na uwadze, że narzędzie na rzecz 
pluralizmu mediów, opracowane w 
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ramach niezależnego badania, nie zostało 
jeszcze wdrożone;

Or. en

Poprawka 43
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że Komisja porzuciła 
to podejście, jako że nie opracowała 
komunikatu ani nie przeprowadziła 
konsultacji społecznej;

H. mając na uwadze, że Komisja niestety 
porzuciła to podejście, jako że nie 
opracowała komunikatu ani nie 
przeprowadziła konsultacji społecznej;

Or. en

Poprawka 44
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wraz z wejściem w 
życie Traktatu z Lizbony zaczęła 
obowiązywać Karta praw podstawowych 
Unii Europejskiej; mając na uwadze, że 
karta ta jest pierwszym międzynarodowym 
dokumentem, który wyraźnie stanowi, że 
„szanuje się wolność i pluralizm mediów” 
(art. 11 ust. 2); mając na uwadze, że 
traktaty powierzają UE mandat i 
uprawnienia do zapewnienia ochrony praw 
podstawowych w Unii Europejskiej, 
zwłaszcza na podstawie art. 2 i 7 Traktatu 
UE;

I. mając na uwadze, że wraz z wejściem w 
życie Traktatu z Lizbony zaczęła 
obowiązywać Karta praw podstawowych 
Unii Europejskiej; mając na uwadze, że 
karta ta jest pierwszym międzynarodowym 
dokumentem, który wyraźnie stanowi, że 
„szanuje się wolność i pluralizm mediów” 
(art. 11 ust. 2); mając na uwadze, że 
traktaty powierzają UE mandat i 
uprawnienia do zapewnienia ochrony 
wszystkich praw podstawowych w Unii 
Europejskiej, zwłaszcza na podstawie art. 2 
i 7 Traktatu UE;

Or. en
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Poprawka 45
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ochrony 
wolności opinii, słowa i informacji oraz 
wolności mediów, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich 
konstytucjach i prawie; mając na uwadze, 
że w przypadku poważnego zagrożenia dla 
tych wolności lub ich naruszenia w 
którymś z państw członkowskich Unia 
Europejska musi – w oparciu o traktaty i
Kartę – podjąć działania mające na celu 
ochronę europejskiego systemu 
demokratycznego i pluralistycznego oraz 
praw podstawowych;

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ochrony 
wolności opinii, słowa i informacji oraz 
wolności mediów, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich 
konstytucjach i prawie, a także 
zapewnienia obywatelom sprawiedliwego i 
równego dostępu do różnych źródeł 
informacji i tym samym do różnych 
punktów widzenia i opinii; mając na 
uwadze, że w przypadku poważnego 
zagrożenia dla tych wolności lub ich 
naruszenia w którymś z państw 
członkowskich Unia Europejska musi – w 
oparciu o swoje kompetencje zapisane w 
traktatach i w Karcie – podjąć terminowe i 
skuteczne działania mające na celu 
ochronę europejskiego systemu 
demokratycznego i pluralistycznego oraz 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 46
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ochrony 
wolności opinii, słowa i informacji oraz 
wolności mediów, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich 

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ochrony 
wolności opinii, słowa i informacji oraz 
wolności mediów, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich 
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konstytucjach i prawie; mając na uwadze, 
że w przypadku poważnego zagrożenia dla 
tych wolności lub ich naruszenia w 
którymś z państw członkowskich Unia 
Europejska musi – w oparciu o traktaty i 
Kartę – podjąć działania mające na celu 
ochronę europejskiego systemu 
demokratycznego i pluralistycznego oraz 
praw podstawowych;

konstytucjach i prawie; mając na uwadze, 
że ponadto mają one obowiązek 
poszanowania i ochrony życia prywatnego 
i rodzinnego, domu i komunikowania się, 
a także danych osobowych obywateli 
zgodnie z art. 7 i 8 Karty; mając na 
uwadze, że w przypadku poważnego 
zagrożenia dla tych wolności lub ich 
naruszenia w którymś z państw 
członkowskich Unia Europejska musi – w 
oparciu o traktaty i Kartę – podjąć 
działania mające na celu ochronę 
europejskiego systemu demokratycznego i 
pluralistycznego oraz praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 47
Marek Henryk Migalski

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ochrony 
wolności opinii, słowa i informacji oraz 
wolności mediów, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich 
konstytucjach i prawie; mając na uwadze, 
że w przypadku poważnego zagrożenia dla 
tych wolności lub ich naruszenia w 
którymś z państw członkowskich Unia 
Europejska musi – w oparciu o traktaty i 
Kartę – podjąć działania mające na celu 
ochronę europejskiego systemu 
demokratycznego i pluralistycznego oraz 
praw podstawowych;

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ochrony 
wolności opinii, słowa i informacji oraz 
wolności mediów, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich 
konstytucjach i prawie;

Or. pl

Poprawka 48
Tanja Fajon
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Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ochrony 
wolności opinii, słowa i informacji oraz 
wolności mediów, ponieważ powyższe 
wartości są gwarantowane również w ich 
konstytucjach i prawie; mając na uwadze, 
że w przypadku poważnego zagrożenia dla 
tych wolności lub ich naruszenia w 
którymś z państw członkowskich Unia 
Europejska musi – w oparciu o traktaty i 
Kartę – podjąć działania mające na celu 
ochronę europejskiego systemu 
demokratycznego i pluralistycznego oraz 
praw podstawowych;

J. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek ciągłego 
promowania i ochrony wolności opinii, 
słowa i informacji oraz wolności mediów, 
ponieważ powyższe wartości są 
gwarantowane również w ich 
konstytucjach i prawie; mając na uwadze, 
że w przypadku poważnego zagrożenia dla 
tych wolności lub ich naruszenia w 
którymś z państw członkowskich Unia 
Europejska musi – w oparciu o traktaty i 
Kartę – podjąć działania mające na celu 
ochronę europejskiego systemu 
demokratycznego i pluralistycznego oraz 
praw podstawowych;

Or. sl

Poprawka 49
Renate Weber

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że UE ma 
kompetencje w obszarach związanych z 
mediami, jak rynek wewnętrzny, polityka 
audiowizualna, konkurencja, 
telekomunikacja, subsydia państwowe,
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych i prawa podstawowe; mając 
na uwadze, że Parlament stwierdził, iż na 
tej podstawie należy określić minimalne 
istotne normy celem zapewnienia, 
gwarantowania i promowania wolności 
informacji i odpowiedniego poziomu 
pluralizmu mediów oraz niezależnego 
zarządzania mediami13; mając na uwadze, 

K. mając na uwadze, że UE ma 
kompetencje w obszarach związanych z 
mediami, jak rynek wewnętrzny, polityka 
audiowizualna, konkurencja, w tym 
subsydia państwowe, telekomunikacja i 
prawa podstawowe; mając na uwadze, że 
Parlament stwierdził, iż na tej podstawie 
należy określić minimalne istotne normy 
celem zapewnienia, gwarantowania i 
promowania wolności informacji i 
odpowiedniego poziomu pluralizmu 
mediów oraz niezależnego zarządzania 
mediami13; mając na uwadze, że Komisja 
powierzyła Centrum ds. Pluralizmu i 
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że Komisja powierzyła Centrum ds. 
Pluralizmu i Wolności Mediów 
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego 
przeprowadzenie analizy zakresu 
kompetencji UE obszarze wolności 
mediów;

Wolności Mediów Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego przeprowadzenie 
analizy zakresu kompetencji UE w
obszarze wolności mediów;

Or. en

Poprawka 50
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją publiczni nadawcy w zakresie 
niezależności redakcyjnej, rekrutacji 
pracowników, pluralizmu, neutralności i 
jakości informacji, dostępu i finansowania, 
które to wyzwania wynikają z nadmiernej 
ingerencji politycznej i finansowej, jak i z 
kryzysu gospodarczego;

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją publiczni nadawcy w zakresie 
niezależności redakcyjnej od polityki i 
kapitału, niepewnego zatrudnienia, 
pluralizmu, neutralności i jakości 
informacji, dostępu i stałego finansowania, 
które to wyzwania wynikają z nadmiernej 
ingerencji politycznej i finansowej, jak i z 
kryzysu gospodarczego;

Or. sl

Poprawka 51
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją publiczni nadawcy w zakresie 
niezależności redakcyjnej, rekrutacji 
pracowników, pluralizmu, neutralności i 
jakości informacji, dostępu i finansowania, 

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją media i publiczni nadawcy, oraz 
wywieranych na nich nacisków, zwłaszcza 
w zakresie redakcyjnej, rekrutacji 
pracowników, pluralizmu, neutralności i 



AM\919861PL.doc 29/116 PE500.572v01-00

PL

które to wyzwania wynikają z nadmiernej 
ingerencji politycznej i finansowej, jak i z 
kryzysu gospodarczego;

jakości informacji, dostępu i finansowania, 
które to wyzwania i naciski wynikają z 
nadmiernej ingerencji politycznej i 
finansowej;

Or. en

Poprawka 52
Renate Weber

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją publiczni nadawcy w zakresie 
niezależności redakcyjnej, rekrutacji 
pracowników, pluralizmu, neutralności i 
jakości informacji, dostępu i finansowania, 
które to wyzwania wynikają z nadmiernej 
ingerencji politycznej i finansowej, jak i z 
kryzysu gospodarczego;

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją media, a zwłaszcza publiczni 
nadawcy, w zakresie niezależności 
redakcyjnej, rekrutacji pracowników, 
pluralizmu, neutralności i jakości 
informacji, dostępu i finansowania, które to 
wyzwania wynikają z nadmiernej 
ingerencji politycznej i finansowej, jak i z 
kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 53
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją publiczni nadawcy w zakresie 
niezależności redakcyjnej, rekrutacji 
pracowników, pluralizmu, neutralności i 
jakości informacji, dostępu i finansowania, 
które to wyzwania wynikają z nadmiernej 
ingerencji politycznej i finansowej, jak i z 

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją media publiczne i prywatne w 
zakresie niezależności redakcyjnej, 
rekrutacji pracowników, pluralizmu, 
neutralności i jakości informacji, dostępu i 
finansowania, które to wyzwania wynikają
z nadmiernej ingerencji politycznej i 
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kryzysu gospodarczego; finansowej, jak i z kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 54
Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją publiczni nadawcy w zakresie 
niezależności redakcyjnej, rekrutacji 
pracowników, pluralizmu, neutralności i 
jakości informacji, dostępu i finansowania, 
które to wyzwania wynikają z nadmiernej 
ingerencji politycznej i finansowej, jak i z 
kryzysu gospodarczego;

L. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wyzwań, przed jakimi 
stoją publiczni nadawcy w zakresie 
niezależności redakcyjnej, rekrutacji 
pracowników, autocenzury, pluralizmu, 
neutralności i jakości informacji, dostępu i 
finansowania, które to wyzwania wynikają 
z nadmiernej ingerencji politycznej i 
finansowej, jak i z kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 55
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wysokiej stopy 
bezrobocia wśród dziennikarzy w Europie 
oraz dużego odsetka dziennikarzy, którzy 
pracują jako wolni strzelcy, czemu 
towarzyszą ograniczona stabilność pracy i 
ograniczone wsparcie oraz duża 
niepewność;

Or. en
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Poprawka 56
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że media prywatne
stoją w obliczu coraz większej krajowej, 
ale również transgranicznej koncentracji, 
przy czym konglomeraty medialne 
rozpowszechniają swoje produkty w 
różnych krajach, zwiększają się 
wewnątrzunijne inwestycje medialne, a 
inwestorzy i media spoza Europy 
wywierają coraz większy wpływ w 
Europie;

M. mając na uwadze, że media stoją w 
obliczu coraz większej krajowej, ale 
również transgranicznej koncentracji, przy 
czym konglomeraty medialne 
rozpowszechniają swoje produkty w 
różnych krajach, zwiększają się 
wewnątrzunijne inwestycje medialne, a 
inwestorzy i media spoza Europy 
wywierają coraz większy wpływ w 
Europie, co prowadzi do monopolizacji 
informacji oraz osłabienia pluralizmu 
opinii;

Or. en

Poprawka 57
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że media prywatne 
stoją w obliczu coraz większej krajowej, 
ale również transgranicznej koncentracji, 
przy czym konglomeraty medialne 
rozpowszechniają swoje produkty w 
różnych krajach, zwiększają się 
wewnątrzunijne inwestycje medialne, a 
inwestorzy i media spoza Europy 
wywierają coraz większy wpływ w 
Europie;

M. mając na uwadze, że media prywatne 
stoją w obliczu coraz większej krajowej, 
ale również transgranicznej koncentracji, 
przy czym konglomeraty medialne 
rozpowszechniają swoje produkty w 
różnych krajach, zwiększają się 
wewnątrzunijne inwestycje medialne, a 
inwestorzy i media spoza Europy 
wywierają coraz większy wpływ w 
Europie; mając na uwadze, że występują 
pewne obawy dotyczące źródeł 
finansowania niektórych mediów 
prywatnych, w tym w Unii Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 58
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że pojawiają się 
obawy dotyczące wolności mediów w 
Polsce, gdzie ponad 2,25 mln obywateli 
polskich podpisało petycję z żądaniem 
przyznania telewizji katolickiej Trwam 
miejsca na multipleksie, która to petycja 
jest jednocześnie protestem przeciwko 
ograniczeniu pluralizmu mediów w 
Polsce; mając na uwadze, że w ponad 60 
polskich miastach odbyło się kilkanaście 
marszów protestacyjnych;

Or. pl

Poprawka 59
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy zagraża pluralizmowi mediów, 
co prowadzi do problemów, w tym do 
zagrożenia wolności słowa i cenzury, 
bankructwa wielu koncernów medialnych 
oraz zwolnień pracowników, które to 
problemy dotknęły media publiczne w 
kilku państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że środki oszczędnościowe, które 
ograniczają finansowanie publiczne 
mediów publicznych, zagrażają ich 
wolności i istnieniu;
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Or. sl

Poprawka 60
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że społeczeństwo 
europejskie wyraziło za pośrednictwem 
licznych badań, w tym badań opinii, i 
inicjatyw publicznych swoje obawy 
dotyczące pogorszenia się sytuacji 
związanej z wolnością i pluralizmem 
mediów, a także wielokrotnie apelowało 
do UE o podjęcie działań mających na 
celu ochronę wolności mediów oraz 
rozwój silnego, niezależnego i 
pluralistycznego krajobrazu medialnego;

Or. en

Poprawka 61
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że przyspieszenie 
cyklu informacyjnego doprowadziło do 
poważnych uchybień w pracy 
dziennikarzy, do których zalicza się 
omijanie procesu kontrolowania i 
dwukrotnego sprawdzania źródeł 
dziennikarskich;

Or. en
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Poprawka 62
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że rozwój 
środowiska cyfrowego może odgrywać 
podstawową rolę w zapewnianiu 
obywatelom europejskim dostępu do 
informacji on-line;

Or. en

Poprawka 63
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Punkt M b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mb. mając na uwadze, że sektor mediów 
przechodzi zasadnicze zmiany oraz że 
zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego 
coraz więcej dziennikarzy pracuje na 
niepewnych warunkach zatrudnienia oraz 
boryka się z brakiem zabezpieczenia 
społecznego, w porównaniu do norm 
obowiązujących na rynku pracy, i stoi w 
obliczu wyzwań związanych z przyszłością 
dziennikarstwa;

Or. sl

Poprawka 64
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt M b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Mb. mając na uwadze, że obywatele 
przesłali do Parlamentu Europejskiego 
petycje dotyczące takich samych obaw i 
żądań, co wskazuje na potrzebę podjęcia 
działań ze strony instytucji europejskich, a 
zwłaszcza Parlamentu;

Or. en

Poprawka 65
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt M c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mc. mając na uwadze, że zmiany 
technologiczne wywołane działalnością 
internetową oraz użytkowaniem 
komputerów osobistych, a ostatnio 
również komputerów mobilnych 
gruntownie zmieniły infrastrukturę 
informacyjną w sposób, który wpłynął na 
model biznesowy bardziej tradycyjnych 
mediów, a zwłaszcza na jego poleganie na 
rynku reklamy, co zagraża przetrwaniu 
tytułów medialnych, które odgrywają 
ważną rolę obywatelską i demokratyczną;
mając na uwadze, że to do obowiązków 
władz publicznych, na szczeblu zarówno 
państw członkowskich, jak i Unii, należy 
więc stworzenie zestawu narzędzi 
dostępnych w tym okresie przejściowym, 
które pomogą zapewnić zachowanie 
wartości i zadań wykonywanych przez 
niezależne media, niezależnie od 
platformy technologicznej, jaką przybiorą 
teraz lub w przyszłości; w związku z tym 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy wpływu zmian technologicznych 
na model przemysłu medialnego oraz jego 
skutków dla wolności i pluralizmu 
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mediów;

Or. en

Poprawka 66
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt M d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Md. mając na uwadze, że ostatni kryzys 
gospodarczy spowodował nasilenie się 
trudności, z jakimi borykają się tytuły 
medialne, co wynika ze zwiększenia 
niepewności roli dziennikarza, a także 
zwiększył podatność krajobrazu 
medialnego na naciski gospodarcze lub 
polityczne oraz jego słabość samą w sobie;
te zjawiska wywarły z kolei szczególny 
wpływ na gatunki dziennikarskie, których 
rozwój jest kosztowniejszy lub bardziej 
czasochłonny, takie jak dziennikarstwo 
śledcze, reportaż oraz delegowanie 
międzynarodowych i europejskich 
korespondentów; mając na uwadze, że 
wymienione rodzaje dziennikarstwa mają 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
odpowiedzialności i rozliczalności władz 
publicznych i politycznych, położenia 
kresu nadużywaniu władzy gospodarczej i 
instytucjonalnej oraz dla zapewnienia 
wykrywania i ścigania działalności 
przestępczej w obszarach społecznych, 
środowiskowych lub humanitarnych;
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy wpływu kryzysu i niepewnego 
zatrudnienia na społeczność 
dziennikarską w celu przeanalizowania i 
podjęcia próby usunięcia ich skutków dla 
wolności i pluralizmu mediów;

Or. en
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Poprawka 67
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt M e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Me. mając na uwadze, że zmiany 
technologiczne, zróżnicowana populacja 
niezależnych dziennikarzy oraz 
zdobywanie różnorodnych kompetencji 
niezbędnych do gromadzenia i 
dostarczania wysokiej jakości informacji 
obecnie otwierają również możliwości 
stworzenia nowych wieloplatformowych i 
transnarodowych przedsięwzięć 
dziennikarskich, które można wspierać za 
pomocą zarówno polityki publicznej, jak i 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 68
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejska do szanowania, 
gwarantowania, ochrony i promowania 
podstawowego prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 
zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania mechanizmów ograniczających 
te zagrożenia, jak próby nadmiernego i 
politycznego ingerowania oraz narzucanie 
mediom stronniczej kontroli i cenzury;

1. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejska do szanowania, 
gwarantowania, ochrony i promowania 
podstawowego prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 
zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania mechanizmów ograniczających 
te zagrożenia, jak próby nadmiernego i 
politycznego ingerowania oraz narzucanie 
mediom stronniczej kontroli i cenzury, a 
także politycznie umotywowane, 
finansowe szantażowanie publicznych 
nadawców, w tym politycznie 
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umotywowane ustanawianie 
alternatywnych nadawców państwowych;

Or. sl

Poprawka 69
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejska do szanowania, 
gwarantowania, ochrony i promowania 
podstawowego prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 
zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania mechanizmów ograniczających 
te zagrożenia, jak próby nadmiernego i 
politycznego ingerowania oraz narzucanie 
mediom stronniczej kontroli i cenzury;

1. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejska do szanowania, 
gwarantowania, ochrony i promowania 
podstawowego prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 
zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania lub wspierania mechanizmów 
ograniczających te zagrożenia, jak próby 
nadmiernego i politycznego ingerowania 
oraz narzucanie mediom stronniczej 
kontroli i cenzury;

Or. en

Poprawka 70
Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejska do szanowania, 
gwarantowania, ochrony i promowania 
podstawowego prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 

1. zważywszy na to, że media publiczne 
znajdują się pod wpływem i presją 
niektórych grup politycznych lub służą 
prywatnym interesom politycznym, wzywa 
państwa członkowskie i Unię Europejska 
do szanowania, gwarantowania, ochrony i 
promowania podstawowego prawa do 
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zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania mechanizmów ograniczających 
te zagrożenia, jak próby nadmiernego i 
politycznego ingerowania oraz narzucanie 
mediom stronniczej kontroli i cenzury;

wolności wypowiedzi i informacji, 
wolności i pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 
zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania mechanizmów ograniczających 
te zagrożenia, jak próby nadmiernego i 
politycznego ingerowania oraz narzucanie 
mediom stronniczej kontroli i cenzury;

Or. en

Poprawka 71
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejska do szanowania, 
gwarantowania, ochrony i promowania 
podstawowego prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 
zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania mechanizmów ograniczających 
te zagrożenia, jak próby nadmiernego i 
politycznego ingerowania oraz narzucanie 
mediom stronniczej kontroli i cenzury;

1. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejska do szanowania, 
gwarantowania, ochrony i promowania 
podstawowego prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, a zatem do 
powstrzymywania się od stwarzania 
zagrożeń dla wolności mediów i do 
rozwijania mechanizmów ograniczających 
te zagrożenia, jak próby nadmiernego i 
politycznego ingerowania oraz narzucanie 
mediom stronniczej kontroli i cenzury lub 
bezprawne ograniczanie wolności i 
niezależności środków masowego 
przekazu, na przykład za pomocą 
argumentów dotyczących bezpieczeństwa;

Or. ro

Poprawka 72
Philip Claeys
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach 
systemu podziału łupów powiązanego z 
rezultatami wyborów bądź wolą osób 
rządzących;

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, maksymalny konsensus 
wszystkich grup politycznych i 
społecznych oraz ciągłość, a nie będą 
podlegały woli osób rządzących;

Or. nl

Poprawka 73
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących; 
odnotowuje to, że każde państwo 
członkowskie powinno sporządzić wykaz 
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kryteriów mianowania kierowników 
mediów lub rad zgodnie z zasadami 
niezależności, prawości, doświadczenia i 
profesjonalizmu;

Or. en

Poprawka 74
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość,
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

2. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie procedur i mechanizmów 
selekcji i mianowania kierowników 
mediów, rad nadzorczych, rad medialnych 
i organów regulacyjnych, które będą 
przejrzyste, oparte na zasługach i 
niekwestionowanym doświadczeniu i będą 
zapewniały profesjonalizm, prawość i 
niezależność, a także będą reprezentowały 
w możliwie największym stopniu wszystkie 
grupy polityczne i społeczne, a nie będą się 
opierały na politycznych i stronniczych 
kryteriach w ramach systemu podziału 
łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

Or. en

Poprawka 75
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
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rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
nagradzania powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

Or. en

Poprawka 76
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

2. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie procedur i mechanizmów 
selekcji i mianowania kierowników 
mediów, rad nadzorczych, rad medialnych 
i organów regulacyjnych, które będą 
przejrzyste, oparte na zasługach i 
niekwestionowanym doświadczeniu i będą 
zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących; 
wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia gwarancji w celu 
zapewnienia niezależności rad medialnych 
i organów regulacyjnych od politycznego 
wpływu rządu, większości parlamentarnej 
lub wszelkich innych grup społecznych;

Or. en
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Poprawka 77
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów publicznych, rad 
nadzorczych, rad medialnych i organów 
regulacyjnych, które będą przejrzyste, 
oparte na zasługach i niekwestionowanym 
doświadczeniu i będą zapewniały 
profesjonalizm, prawość, niezależność, 
konsensus wszystkich grup politycznych i 
społecznych oraz ciągłość, a nie będą się 
opierały na politycznych i stronniczych 
kryteriach w ramach systemu podziału 
łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

Or. en

Poprawka 78
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

2. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie procedur i mechanizmów 
selekcji i mianowania kierowników 
mediów, rad nadzorczych, rad medialnych 
i organów regulacyjnych, które będą 
przejrzyste, oparte na zasługach i 
niekwestionowanym doświadczeniu i będą 
zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz pewność 
prawa, a nie będą się opierały na 
politycznych i stronniczych kryteriach w 
ramach systemu podziału łupów 
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powiązanego z rezultatami wyborów bądź 
wolą osób rządzących;

Or. en

Poprawka 79
Rui Tavares, Judith Sargentini
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje o opracowanie procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność, konsensus wszystkich grup 
politycznych i społecznych oraz ciągłość, a 
nie będą się opierały na politycznych i 
stronniczych kryteriach w ramach systemu 
podziału łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

2. apeluje o opracowanie prawnie 
wiążących minimalnych standardów 
unijnych dotyczących procedur i 
mechanizmów selekcji i mianowania 
kierowników mediów, rad nadzorczych, 
rad medialnych i organów regulacyjnych, 
które będą przejrzyste, oparte na zasługach 
i niekwestionowanym doświadczeniu i 
będą zapewniały profesjonalizm, prawość, 
niezależność i, jeśli chodzi o zarządzanie 
publicznymi usługami nadawczymi,
konsensus wszystkich grup politycznych i 
społecznych oraz ciągłość, a nie będą się 
opierały na politycznych i stronniczych 
kryteriach w ramach systemu podziału 
łupów powiązanego z rezultatami 
wyborów bądź wolą osób rządzących;

Or. en

Poprawka 80
Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że pluralizm mediów jest 3. podkreśla, że pluralizm mediów jest 
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filarem wolności mediów, ponieważ 
zapewnia zróżnicowanie mediów, dostęp 
do różnych podmiotów społecznych i 
politycznych, opinii i punktów widzenia (w 
tym organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń obywateli, mniejszości itp.) 
oraz oferuje szeroki zakres poglądów;

filarem wolności mediów, ponieważ 
zapewnia zróżnicowanie mediów, dostęp 
do różnych podmiotów społecznych i 
politycznych, opinii i punktów widzenia (w 
tym organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń obywateli, mniejszości itp.) 
oraz oferuje szeroki zakres poglądów; 
podkreśla znaczenie korzystania z prawa 
do wolności wypowiedzi bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji oraz w oparciu o równość i 
równe traktowanie;

Or. en

Poprawka 81
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że pluralizm mediów jest 
filarem wolności mediów, ponieważ 
zapewnia zróżnicowanie mediów, dostęp 
do różnych podmiotów społecznych i 
politycznych, opinii i punktów widzenia (w 
tym organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń obywateli, mniejszości itp.) 
oraz oferuje szeroki zakres poglądów;

3. podkreśla, że pluralizm mediów jest 
filarem wolności mediów, ponieważ 
zapewnia zróżnicowanie mediów, dostęp 
do różnych podmiotów społecznych i 
politycznych, opinii i punktów widzenia (w 
tym organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń obywateli, mniejszości itp.) 
oraz oferuje szeroki zakres poglądów; 
uważa, że przekazywanie społeczeństwu 
zróżnicowanych i obiektywnych 
informacji ma podstawowe znaczenie dla 
stworzenia i utrzymania demokratycznej 
opinii publicznej; oprócz istniejących 
regulacji należy również rozważyć wymóg 
dostarczania zrównoważonych informacji 
(oraz prawo do odpowiedzi), z 
uwzględnieniem sposobów określania 
innych wspólnych minimalnych regulacji 
europejskich oraz tego, w jaki sposób ich 
wdrożenie można by uczynić 
obowiązkowym w odniesieniu do treści 
publikowanych w internecie;

Or. hu
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Poprawka 82
Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że pluralizm mediów jest 
filarem wolności mediów, ponieważ 
zapewnia zróżnicowanie mediów, dostęp 
do różnych podmiotów społecznych i 
politycznych, opinii i punktów widzenia (w 
tym organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń obywateli, mniejszości itp.) 
oraz oferuje szeroki zakres poglądów;

3. podkreśla, że pluralizm mediów oraz 
niezależność dziennikarska i redaktorska 
są filarami wolności mediów, ponieważ 
zapewniają zróżnicowanie mediów, dostęp 
do różnych podmiotów społecznych i 
politycznych, opinii i punktów widzenia (w 
tym organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń obywateli, mniejszości itp.) 
oraz oferują szeroki zakres poglądów;

Or. en

Poprawka 83
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że koncentracja własności 
systemów medialnych zagraża 
pluralizmowi i różnorodności kulturowej 
oraz prowadzi do ujednolicenia treści 
medialnych; wzywa Komisję do ochrony 
pluralizmu mediów, do zapewnienia 
wszystkim obywatelom UE dostępu do 
wolnych i zróżnicowanych mediów we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
do zalecenia ewentualnych ulepszeń;

Or. en
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Poprawka 84
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby wspólnoty kulturowe 
podzielone na kilka rządów regionalnych 
lub państwa członkowskie mogły uzyskać 
dostęp do mediów w swoim języku oraz 
aby żadne decyzje polityczne nie 
ograniczały tego dostępu;

Or. en

Poprawka 85
Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3а. przypomina, że według Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka państwa 
członkowskie muszą zagwarantować 
pluralizm mediów na mocy art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka.
Art. 10 konwencji zawiera przepisy 
podobne do tych określonych w art. 11 
karty praw podstawowych, która jest 
częścią wspólnotowego dorobku 
prawnego;

Or. bg

Poprawka 86
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, że prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.; stwierdza, że 
swobodny dostęp do rynku prowadzi do 
szybkiego wzrostu liczby komercyjnych 
dostawców mediów, w związku z czym 
może wystąpić konieczność określenia 
dalszych wymogów dla tych dostawców w 
odniesieniu do publicznego dostępu do 
treści tworzących i podtrzymujących 
wartość;

Or. hu

Poprawka 87
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania różnym odbiorcom 
dokładnych i wiarygodnych informacji 
wysokiej jakości, które są niezależne od 
wpływu polityki i kapitału; zwraca uwagę, 
że prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;
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Or. sl

Poprawka 88
Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, że prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.; apeluje do 
państw członkowskich o zwolnienie 
niezależnych mediów nienastawionych na 
rozrywkę z podatku VAT oraz o 
wprowadzenie dodatkowego/wyższego 
opodatkowania programów medialnych o 
treściach pornograficznych;

Or. bg

Poprawka 89
Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; podkreśla 
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uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

znaczenie tego, aby ta usługa publiczna 
nie służyła interesom prywatnym lub aby 
nie wywierali na nią wpływu ludzie ze 
sceny politycznej w państwach 
członkowskich lub z grup politycznych z 
państw trzecich; zwraca uwagę, że
prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

Or. en

Poprawka 90
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych w zaspokajaniu potrzeb 
obywateli oraz o ich instytucjonalnym 
obowiązku dostarczania dokładnych i 
wiarygodnych informacji wysokiej jakości; 
zwraca uwagę, że prywatne media mają 
podobne zobowiązania względem 
informacji, zwłaszcza o charakterze 
instytucjonalnym i politycznym, 
szczególnie w momencie wyborów, 
referendów itp.;

Or. en

Poprawka 91
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; podkreśla 
konieczność zapewnienia profesjonalnej 
niezależności krajowych agencji 
informacyjnych; wzywa do zakazania 
stosowania środków i metod, które 
mogłyby doprowadzić do powstawania 
nowych monopoli; zwraca uwagę, że
prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

Or. en

Poprawka 92
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

4. podkreśla zasadniczą rolę prawdziwie 
zrównoważonego europejskiego dwoistego 
systemu, w którym media prywatne i 
publiczne odgrywają swoje odnośne role;
przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, że prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza informacji o charakterze 
instytucjonalnym i politycznym, na 
przykład w kontekście wyborów, 
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referendów itp.;

Or. en

Poprawka 93
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości, zwłaszcza o 
charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 
wyborów, referendów itp.;

Or. en

Poprawka 94
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości; zwraca 
uwagę, ze prywatne media mają podobne 
zobowiązania względem informacji, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym i 
politycznym, szczególnie w momencie 

4. przypomina o ważnej roli mediów 
publicznych, finansowanych przez 
obywateli za pośrednictwem państwa, oraz 
o ich instytucjonalnym obowiązku 
dostarczania dokładnych i wiarygodnych 
informacji wysokiej jakości, a także 
oferowania przestrzeni dla nisz, które są 
nieopłacalne dla mediów prywatnych; 
zwraca uwagę, że prywatne media mają 
podobne zobowiązania względem 
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wyborów, referendów itp.; informacji, zwłaszcza o charakterze 
instytucjonalnym i politycznym, 
szczególnie w momencie wyborów, 
referendów itp.;

Or. en

Poprawka 95
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uznaje, że dalsze inicjatywy 
nieustawodawcze na rzecz samoregulacji 
mają do odegrania ważną rolę w 
zapewnianiu wolności mediów, pod 
warunkiem że są niezależne, bezstronne i 
przejrzyste; wzywa Komisję do 
przedsięwzięcia środków mających na 
celu wsparcie niezależności mediów i ich 
agencji regulacyjnych zarówno od 
państwa (w tym na szczeblu europejskim), 
jak i od silnych interesów handlowych;

Or. en

Poprawka 96
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że w protokole nr 29 do 
Traktatu uznano, że system radiofonii i 
telewizji publicznej w państwach 
członkowskich jest bezpośrednio związany 
z demokratycznymi, społecznymi i 
kulturalnymi potrzebami każdego 
społeczeństwa oraz z potrzebą zachowania 
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pluralizmu mediów, oraz w rezultacie 
przewidziano, że państwa członkowskie 
mogą finansować radiofonię i telewizję 
publiczną, o ile środki finansowe są 
przyznawane na realizację zadań 
wynikających z misji publicznej oraz o ile 
nie wpływa to na warunki obrotu 
handlowego i konkurencję w Unii w 
sposób pozostający w sprzeczności ze 
wspólnym interesem;

Or. en

Poprawka 97
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o szczególnej i 
charakterystycznej roli mediów 
publicznych, ujętej w protokole 
amsterdamskim w sprawie systemu 
radiofonii i telewizji publicznej w 
państwach członkowskich, która jest 
bezpośrednio związana z 
demokratycznymi, społecznymi i 
kulturalnymi potrzebami każdego 
społeczeństwa oraz z potrzebą zachowania 
pluralizmu mediów;

Or. en

Poprawka 98
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o szczególnej i 
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charakterystycznej roli mediów 
publicznych, ujętej w protokole 
amsterdamskim w sprawie systemu 
radiofonii i telewizji publicznej w 
państwach członkowskich, która jest 
bezpośrednio związana z 
demokratycznymi, społecznymi i 
kulturalnymi potrzebami każdego 
społeczeństwa oraz z potrzebą zachowania 
pluralizmu mediów;

Or. en

Poprawka 99
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla znaczenie odpowiedniego, 
proporcjonalnego i stałego finansowania 
mediów publicznych w celu zapewnienia 
niezależności politycznej i ekonomicznej, 
tak aby umożliwić im wypełnianie ich 
pełnej misji, w tym ich roli społecznej, 
oświatowej, kulturalnej i demokratycznej, 
oraz dostosowanie do zmian w otoczeniu 
informatycznym oraz przyczynienie się do 
rozwoju otwartego dla wszystkich i 
opartego na wiedzy społeczeństwa 
informacyjnego, dysponującego 
reprezentatywnymi i dostępnymi dla 
wszystkich mediami o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 100
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że stabilne zatrudnienie oraz 
odpowiedzialne i etyczne dziennikarstwo 
oparte na dziennikarskim kodeksie 
postępowania są niezbędne dla 
przetrwania wysokiej jakości 
dziennikarstwa śledczego oraz że te 
aspekty pracy na rynku mediów powinno 
się przywrócić z myślą o dziennikarzach;
zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o zachęcanie do ich 
przywrócenia;

Or. en

Poprawka 101
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zwraca uwagę na niepokojącą 
tendencję do stosowania znacznych cięć 
budżetowych lub ograniczania 
działalności mediów publicznych w 
niektórych państwach członkowskich, co 
zmniejsza zdolność tych mediów do 
pełnienia swojej misji; wzywa państwa 
członkowskie do przeciwdziałania tej 
tendencji oraz do zapewnienia 
odpowiedniego, zrównoważonego i 
przewidywalnego finansowania mediów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 102
Kinga Göncz
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zwraca uwagę na niepokojącą 
tendencję do stosowania nadmiernych 
cięć budżetowych lub ograniczania 
działalności mediów publicznych w 
niektórych państwach członkowskich, co 
zmniejsza zdolność tych mediów do 
pełnienia swojej misji; wzywa państwa 
członkowskie do przeciwdziałania tej 
tendencji oraz do zapewnienia stałego i 
zrównoważonego finansowania mediów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 103
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że nie należy nadużywać 
środków służących regulacji dostępu 
mediów do rynku poprzez licencje na 
nadawanie i procedury udzielania 
zezwoleń, zasad ochrony państwa, 
bezpieczeństwa narodowego i wojskowego 
oraz porządku publicznego oraz zasad 
dotyczących ochrony moralności i dzieci w 
celu narzucania mediom politycznej lub 
stronniczej kontroli i cenzury oraz 
ograniczania podstawowego prawa 
obywateli do informacji o ważnych 
kwestach publicznych; ostrzega, że 
mediom nie powinien zagrażać wpływ 
konkretnych grup interesu czy lobby, 
podmiotów gospodarczych czy grup 
religijnych;

5. podkreśla, że nie należy nadużywać 
środków służących regulacji dostępu 
mediów do rynku poprzez licencje na 
nadawanie i procedury udzielania 
zezwoleń, zasad ochrony państwa, 
bezpieczeństwa narodowego i wojskowego 
oraz porządku publicznego oraz zasad 
dotyczących ochrony moralności i dzieci w 
celu narzucania mediom politycznej lub 
stronniczej kontroli i cenzury oraz 
ograniczania podstawowego prawa 
obywateli do informacji o ważnych 
kwestach publicznych; zwraca uwagę, że w 
tym kontekście należy zapewnić 
odpowiednią równowagę; ostrzega, że 
mediom nie powinien zagrażać wpływ 
konkretnych grup interesu czy lobby, 
podmiotów gospodarczych czy grup 
religijnych;
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Or. en

Poprawka 104
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że należy poświęcić 
należytą uwagę poziomowi koncentracji 
własności mediów w państwach 
członkowskich; podkreśla jednak, że 
pojęcie pluralizmu mediów nie może 
ograniczać się do tej kwestii, ponieważ 
obejmuje również zakaz cenzury, ochronę 
źródeł i informatorów, zagadnienia 
związane z naciskami wywieranymi przez 
podmioty polityczne i siły rynkowe, z 
przejrzystością, warunkami pracy 
dziennikarzy, organami kontrolującymi 
media, różnorodnością kulturową, 
rozwijaniem nowych technologii, 
nieograniczonym dostępem do informacji 
i komunikacji, nieocenzurowanym 
dostępem do internetu oraz 
przeciwdziałaniem tzw. przepaści 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 105
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina o znaczeniu dostosowania 
zakresu rozporządzenia do szczególnego 
charakteru poszczególnych mediów;
podkreśla znaczenie ustanowienia 
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organów samoregulujących media, takich 
jak komisje ds. skarg i rzecznicy; wzywa 
Komisję do monitorowania, czy 
którekolwiek przepisy przyjęte w 
państwach członkowskich mogłyby 
prowadzić do osłabienia wolności mediów 
lub umożliwiać jakikolwiek rodzaj 
ingerencji rządu w działalność mediów;

Or. en

Poprawka 106
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; podkreśla, że istnienie grup 
nacisku, które są własnością 
przedsiębiorstw mogących udzielać 
zamówień publicznych, zagraża 
niezależności mediów, oraz apeluje o 
zasady zapewniające odpowiednie 
podejście do konfliktów interesów i ich 
rozwiązywanie; zwraca uwagę, że reklama 
i promocja mogą spowodować ingerencje 
w linię redakcyjną mediów;

Or. en

Poprawka 107
Marek Henryk Migalski

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia konkurencji, 
aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do konfliktów 
interesów i ich rozwiązywanie; zwraca 
uwagę, że reklama i promocja mogą 
spowodować ingerencje w linię redakcyjną 
mediów;

Or. pl

Poprawka 108
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do podjęcia kroków 
w kierunku przyjęcia środków w ramach 
swoich uprawnień w celu zajęcia się 
nadmierną koncentracją mediów, a także 
do zapewnienia konkurencji, aby zająć się 
kwestią pozycji dominujących i zapobiegać 
im oraz zagwarantować nowym 
podmiotom dostęp do rynku; apeluje o 
zasady zapewniające odpowiednie 
podejście do konfliktów interesów i ich 
rozwiązywanie; zwraca uwagę, że reklama 
i promocja mogą spowodować ingerencje 
w linię redakcyjną mediów;

Or. sl
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Poprawka 109
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny wpływu każdego 
aktu ustawodawczego w dziedzinie 
konkurencji na sytuację mediów; apeluje 
o zasady zapewniające odpowiednie 
podejście do konfliktów interesów i ich 
rozwiązywanie; potępia to, że reklama i 
promocja mogą spowodować ingerencje w 
linię redakcyjną mediów; wzywa Komisję 
do monitorowania, a państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
państwo i przedsiębiorstwa państwowe nie 
wpływały na wolność informacji i 
wypowiedzi, ani na pluralizm mediów za 
pośrednictwem swoich polityk 
reklamowych;

Or. en

Poprawka 110
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
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nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do konfliktów 
interesów i ich rozwiązywanie; zwraca 
uwagę, że reklama i promocja mogą 
spowodować ingerencje w linię redakcyjną 
mediów; przypomina znaczenie 
przejrzystości finansowania mediów oraz 
jasnych zasad dotyczących finansowych 
aspektów reklamy i promocji;

Or. en

Poprawka 111
Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane oraz że w tym celu 
należy stworzyć i prowadzić obowiązkowy 
jednolity europejski rejestr własności 
mediów koncentrujący się na 
właścicielach i mediach, czego celem ma 
być informowanie ogółu społeczeństwa; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia konkurencji, aby zająć się 
kwestią pozycji dominujących i zapobiegać 
im oraz zagwarantować nowym 
podmiotom dostęp do rynku; apeluje o 
zasady zapewniające odpowiednie 
podejście do konfliktów interesów i ich 
rozwiązywanie; zwraca uwagę, że reklama 
i promocja mogą spowodować ingerencje 
w linię redakcyjną mediów;

Or. bg



AM\919861PL.doc 63/116 PE500.572v01-00

PL

Poprawka 112
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do konfliktów 
interesów i ich rozwiązywanie; zwraca 
uwagę, że reklama i promocja nigdy nie 
powinny powodować ingerencji w linię 
redakcyjną mediów;

Or. en

Poprawka 113
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do konfliktów 
interesów i ich rozwiązywanie; apeluje o 
skuteczne wdrożenie zasad mających na 
celu zapewnienie przejrzystych i 
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uczciwych procedur przydziału reklam 
państwowych w celu dopilnowania, aby
reklama i promocja nie powodowały 
ingerencji w linię redakcyjną mediów;

Or. en

Poprawka 114
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do konfliktów 
interesów i ich rozwiązywanie, a w 
szczególności o dopilnowanie, aby będący 
beneficjentami właściciele konglomeratów 
medialnych zawsze byli osobami 
publicznymi, oraz o unikanie konfliktów 
interesów; zwraca uwagę, że reklama i 
promocja mogą spowodować ingerencje w 
linię redakcyjną mediów, i w związku z 
tym apeluje o prawodawstwo i dobre 
praktyki, które zapewniałyby niezależność 
redakcyjnych sekcji tytułów medialnych 
od nadmiernych nacisków ze strony sekcji 
reklamowych lub administracyjnych, lub 
ze strony własności związanej z kwestiami 
redakcyjnymi i dziennikarskimi;

Or. en

Poprawka 115
Cornelis de Jong
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 
reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję do 
dokonania oceny tego, w jaki sposób 
istniejące reguły konkurencji odnoszą się 
do coraz większej koncentracji mediów 
komercyjnych w państwach 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stosowania reguł konkurencji i do 
interweniowania w sytuacji, gdy media są 
nadmiernie skoncentrowane oraz gdy 
pluralizm mediów jest zagrożony; apeluje 
o zasady zapewniające odpowiednie 
podejście do konfliktów interesów i ich 
rozwiązywanie; zwraca uwagę, że reklama 
i promocja mogą spowodować ingerencje 
w linię redakcyjną mediów;

Or. en

Poprawka 116
Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do i rozwiązywanie
konfliktów interesów; zwraca uwagę, że 

6. jest zdania, że posiadanie mediów i 
zarządzanie nimi powinny być przejrzyste i 
nieskoncentrowane; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencji, aby zająć się kwestią pozycji 
dominujących i zapobiegać im oraz 
zagwarantować nowym podmiotom dostęp 
do rynku; apeluje o zasady zapewniające 
odpowiednie podejście do konfliktów 
interesów i ich rozwiązywanie, na przykład 
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reklama i promocja mogą spowodować 
ingerencje w linię redakcyjną mediów;

zasady wynikające z konsolidacji urzędu
politycznego i z kontroli mediów; zwraca 
uwagę, że reklama i promocja mogą 
spowodować ingerencje w linię redakcyjną 
mediów;

Or. en

Poprawka 117
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. proponuje, aby Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
upoważnić do monitorowania kwestii 
związanych z wolnością prasy oraz do 
przyjmowania skarg od dziennikarzy, 
którzy uważają, że ich prawa do wolności 
wypowiedzi zostały nadmiernie 
ograniczone;

Or. en

Poprawka 118
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do połączenia prawa 
konkurencji z prawem medialnym w celu 
zapewnienia różnorodności i jakości na 
rynku mediów oraz do zapobieżenia 
sytuacji, w której pojedynczy punkt 
widzenia zdominowałby spektrum 
przestrzeni medialnej;
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Or. en

Poprawka 119
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że pomimo stosowania 
polityki konkurencji za pośrednictwem 
rozporządzenia UE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, a zwłaszcza jego 
art. 211, istnieją obawy, że instrumenty te 
nie zapewniają odpowiedniej kontroli 
koncentracji mediów ze względu na 
problemy związane z delimitacją rynku, 
gdzie w niektórych przypadkach zakrojone 
na szeroką skalę połączenia mediów nie 
osiągają progów obrotu przewidzianych w 
unijnej polityce konkurencji oraz w 
zakresie pluralizmu mediów;
__________________
1 Zgodnie z art. 21, który przewiduje, że 
władze krajowe mogą chronić 
„uzasadnione interesy”, państwa 
członkowskie są uprawnione do 
uchwalania przepisów krajowych 
mających na celu ochronę pluralizmu 
mediów.

Or. en

Poprawka 120
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że siła rynkowa w 
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przemyśle medialnym nie wynika 
wyłącznie z prawa do monopolistycznego 
ustalania cen, lecz także z nacisków 
politycznych prowadzących do działania 
organów regulacyjnych niezgodnie z 
interesem publicznym, co jeszcze bardziej 
utrudnia zlikwidowanie pozycji 
dominujących, kiedy te są już 
ugruntowane; apeluje o to, by pułapy 
konkurencyjne w przemyśle medialnym 
były niższe niż na innych rynkach;

Or. en

Poprawka 121
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. przypomina Komisji, że w przeszłości 
kilkakrotnie zwracano się do niej w 
sprawie możliwości wprowadzenia ram 
prawnych mających na celu zapobieżenie 
koncentracji własności oraz nadużywaniu 
pozycji dominującej; wzywa Komisję do 
zaproponowania konkretnych środków 
ochrony pluralizmu mediów, w tym ram 
legislacyjnych w sprawie przepisów 
dotyczących własności mediów, 
wprowadzających minimalne normy dla 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 122
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6d. uważa, że przejrzystość własności jest 
podstawowym elementem pluralizmu 
mediów; przejrzystość własności mediów 
nie jest zagwarantowana we wszystkich 
państwach członkowskich; dokładne i 
aktualne dane dotyczące własności 
mediów i zarządzania mediami powinny 
być udostępniane w celu zidentyfikowania 
nadmiernej koncentracji mediów oraz 
uniemożliwienia organizacjom medialnym 
ukrywania szczególnych interesów; wzywa 
Komisję do monitorowania i wsparcia 
postępów w upowszechnianiu rozwoju 
wymiany informacji dotyczących 
własności mediów;

Or. en

Poprawka 123
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
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zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych; 
zwraca ponadto uwagę, że należy 
zapewnić dziennikarzom śledczym 
immunitet chroniący przed ściganiem 
karnym (w tym w świetle prawa karnego), 
jeśli dopuszczą się oni naruszeń w trakcie 
zdobywania informacji dla dobra
publicznego, których w innym razie nie 
udałoby im się zdobyć w ogóle lub które 
mogliby zdobyć wyłącznie z ogromną 
trudnością za pomocą innych środków;
proponuje, aby kolejny warunek 
immunitetu przewidywał, że naruszenia, 
jakich dopuścili się dziennikarze, nie 
powinny powodować nieproporcjonalnych 
lub poważnych szkód oraz że pozyskiwanie 
informacji nie powinno wiązać się z 
jakimkolwiek naruszaniem przepisów 
dotyczących ochrony informacji 
niejawnych;

Or. hu

Poprawka 124
Marek Henryk Migalski

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze 
strony redaktorów i właścicieli, jak i
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
nacisków zewnętrznych ze strony 
polityków i lobby gospodarczych lub 
innych grup interesów; zwraca uwagę, że 
prawo dostępu do dokumentów i 
informacji jest prawem podstawowym i 
wzywa do pełnej ochrony zasady poufności 
źródeł oraz do ścisłego stosowania 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
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stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

Praw Człowieka w tym zakresie, w tym w 
odniesieniu do doniesień; apeluje o 
ochronę dziennikarzy przed zagrożeniami i 
przemocą, jako że dziennikarze śledczy w 
wyniku swojej działalności często stają w 
obliczu zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

Or. pl

Poprawka 125
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń, a także są ofiarami ataków 
fizycznych, a nawet prób zamachu na ich 
życie; podkreśla konieczność wspierania i 
promowania dziennikarstwa śledczego, 
ponieważ pomaga ono w wykrywaniu 
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odpowiednich procedur odwoławczych; nieprawidłowości w społeczeństwie oraz 
może wesprzeć pracę organów śledczych, 
których obowiązkiem jest podjęcie 
natychmiastowych działań w przypadku 
gdy dowody przestępstw zostały 
ujawnione, oraz konieczność promowania 
etycznego dziennikarstwa w mediach 
poprzez opracowywanie norm 
zawodowych i odpowiednich procedur 
odwoławczych;

Or. sl

Poprawka 126
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
publicznych dokumentów i informacji jest 
prawem podstawowym i wzywa do pełnej 
ochrony zasady poufności źródeł oraz do 
ścisłego stosowania orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w tym zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych; 
zachęca stowarzyszenia i związki medialne 
do opracowania jednolitego „kodeksu 
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postępowania” w dziedzinie 
dziennikarstwa;

Or. en

Poprawka 127
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych, 
tak aby wolność mediów nie pozwalała na 
umyślną zniewagę i nieprzychylne 
składanie fałszywych oświadczeń;

Or. en

Poprawka 128
Rui Tavares
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
wydawców i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

Or. en

Poprawka 129
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, na przykład 
poprzez uzgodnienie z właścicielami 
mediów kodeksu postępowania w zakresie 
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zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

niezależności redakcyjnej, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę na zagrożenia związane z 
autocenzurą, wynikające z różnych form 
zagrażania dziennikarzom oraz nacisków 
na nich; zwraca uwagę, że prawo dostępu 
do dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień, jak również do ochrony 
przysługującego dziennikarzom prawa do 
swobodnego wyboru sposobu wyrażania 
swoich poglądów; apeluje o ochronę 
dziennikarzy przed zagrożeniami i 
przemocą, jako że dziennikarze śledczy w 
wyniku swojej działalności często stają w 
obliczu zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego, również za pomocą funduszy 
europejskich, oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych 
oraz poprzez inwestowanie w szkolenia 
zawodowe;

Or. en

Poprawka 130
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów, 
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zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

a także zwraca uwagę na znaczenie kart 
redakcyjnych w kontekście zapobiegania 
ingerowaniu właścicieli, rządów lub 
zewnętrznych zainteresowanych stron w 
treści informacyjne; zwraca uwagę, że 
prawo dostępu do dokumentów i 
informacji jest prawem podstawowym i 
wzywa państwa członkowskie do
ustanowienia solidnych i obszernych ram 
prawnych w odniesieniu do wolności 
informacji rządowych oraz do dostępu do 
dokumentów publicznych; apeluje do 
państw członkowskich o udostępnienie 
gwarancji prawnych w zakresie pełnej 
ochrony zasady poufności źródeł oraz o 
ścisłe stosowanie orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w tym zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz wzywa państwa 
członkowskie i Komisję Europejską do 
opracowania mechanizmów 
wspierających i promujących niezależne 
dziennikarstwo śledcze;

Or. en

Poprawka 131
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 



AM\919861PL.doc 77/116 PE500.572v01-00

PL

zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

zwraca uwagę, że prawo dostępu do 
dokumentów i informacji jest 
podstawowym prawem dziennikarzy i
obywateli; wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje do wszystkich państw 
członkowskich UE o dekryminalizację 
zniesławienia; apeluje o ochronę 
dziennikarzy przed zastraszaniem, 
prześladowaniem, zagrożeniami i 
przemocą, jako że dziennikarze śledczy w 
wyniku swojej działalności często stają w 
obliczu zagrożeń; podkreśla ponadto, że 
tego rodzaju naciski utrudniają 
korzystanie z prawa do wolności 
wypowiedzi, co prowadzi do autocenzury 
wśród mediów; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych, 
zwłaszcza w drodze szkolenia 
zawodowego;

Or. en

Poprawka 132
Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
zwraca uwagę, że prawo dostępu do 

7. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze strony 
redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów; 
ubolewa, że nacisk polityczny jest 
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dokumentów i informacji jest prawem 
podstawowym i wzywa do pełnej ochrony 
zasady poufności źródeł oraz do ścisłego 
stosowania orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w tym 
zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

wywierany na media w wielu państwach 
członkowskich UE, co budzi obawy wśród 
organizacji europejskich i 
międzynarodowych, a także w środowisku 
akademickim i w społeczeństwie 
obywatelskim; podkreśla znaczenie 
zaangażowania się w dialog z władzami w 
celu zapobieżenia przyjęciu przepisów, 
które zagrażałaby wolności i niezależności 
mediów, oraz dąży do zasadniczego 
ograniczenia głosowania 
większościowego; zwraca uwagę, że prawo 
dostępu do dokumentów i informacji jest 
prawem podstawowym i wzywa do pełnej 
ochrony zasady poufności źródeł oraz do 
ścisłego stosowania orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w tym zakresie, w tym w odniesieniu do 
doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; wyraża ubolewanie ze względu 
na przemoc wobec dziennikarzy 
okazywaną w niektórych państwach 
członkowskich takich jak Bułgaria, Cypr, 
Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania;
podkreśla znaczenie zapobiegania 
przemocy wobec dziennikarzy i ich 
prześladowaniu podczas demonstracji i 
wydarzeń publicznych, jak to miało 
miejsce w krajach takich jak Grecja, 
Portugalia, Rumunia, Hiszpania, oraz 
jednocześnie podkreśla potrzebę 
egzekwowania prawa w celu 
poszanowania roli, jaką odgrywają media, 
oraz zapewnienia swobody i 
bezpieczeństwa ich działalności 
informacyjnej; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
opracowywanie norm zawodowych i 
odpowiednich procedur odwoławczych;

Or. en
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Poprawka 133
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że oficjalna ochrona, którą 
należy objąć media i dziennikarzy, nie jest 
przyzwoleniem na naruszenie 
demokratycznie przyjętych przepisów ani 
na odmawianie praw podstawowych 
takich jak prawo do prywatności, prawo 
do poszanowania życia prywatnego, prawo 
do poszanowania reputacji i honoru oraz 
zakaz niedozwolonego przechwytywania 
rozmów telefonicznych lub innego rodzaju 
komunikacji, lub nękania ludzi na ulicy, 
aby zrobić im zdjęcie; zauważa, że 
potrzeba zapewnienia przez dziennikarzy i 
media ochrony poufnych źródeł i 
informatorów musi być wyważona 
względem przysługującego organom 
krajowym i władzy sądowniczej, 
niezależnie od wpływów politycznych lub 
innych, prawa do hamowania nagannego 
postępowania mediów i dziennikarzy za 
pośrednictwem procedur ustanowionych 
zgodnie z zasadą praworządności;

Or. nl

Poprawka 134
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie walki z 
bezkarnością; władze państw 
członkowskich nie mogą zajmować się 
zagrożeniami, przemocą i 
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bezpieczeństwem dziennikarzy bez 
zapewnienia organów politycznych, 
sądowych i policyjnych, że będą one 
podejmować stanowcze działania 
przeciwko każdemu, kto zaatakuje 
dziennikarzy i zakłóci ich pracę.
Bezkarność wpływa nie tylko na wolność 
prasy, lecz także na codzienną pracę 
dziennikarzy, ponieważ tworzy atmosferę 
strachu i autocenzury;

Or. sl

Poprawka 135
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że coraz więcej 
dziennikarzy jest zatrudnianych na 
niepewnych warunkach i pozbawionych 
gwarancji socjalnych powszechnie 
występujących na normalnym rynku 
pracy, oraz apeluje o poprawę warunków 
pracy osób zawodowo związanych z 
mediami;

Or. en

Poprawka 136
Renate Weber, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia przepisów mających na celu 
zapobieżenie infiltracji pokojów redakcji 
informacyjnej przez oficerów wywiadu, 
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ponieważ tego rodzaju praktyki znacznie 
zagrażają wolności wypowiedzi, gdyż 
umożliwiają inwigilację pokojów redakcji 
informacyjnej i tworzą atmosferę braku 
zaufania, utrudniają gromadzenie 
informacji i zagrażają poufności źródeł, a 
także docelowo służą dezinformowaniu 
społeczeństwa i manipulowaniu nim oraz 
szkodzą wiarygodności mediów;

Or. en

Poprawka 137
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że zwłaszcza w czasach 
kryzysu rola polegająca na 
monitorowaniu dziennikarzy ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
dobrze funkcjonującej demokracji i 
dobrego sprawowania rządów; z 
zaniepokojeniem zauważa, że zwłaszcza 
na szczeblu władz lokalnych, lecz także na 
szczeblu Unii Europejskiej, spada liczba 
dziennikarzy monitorujących demokrację 
i dobre sprawowanie rządów; wzywa 
państwa członkowskie i wszystkie 
zainteresowane strony do zapewnienia 
wystarczających środków finansowych, 
zwłaszcza na rzecz dziennikarstwa 
śledczego;

Or. en

Poprawka 138
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia formalnego i prawnego 
rozróżnienia pomiędzy mediami 
internetowymi, które są tworzone przez 
dziennikarzy pracujących zgodnie z 
normami dziennikarskimi i 
dziennikarskim kodeksem postępowania, 
łącznie z wariantami pisemnymi i 
audiowizualnymi, i mediami 
internetowymi, które są tworzone przez 
laików, na przykład prowadzących 
osobiste blogi;

Or. en

Poprawka 139
Rui Tavares, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża ubolewanie z powodu niechęci 
państw członkowskich UE do 
dekryminalizacji zniesławienia, o czym 
świadczy to, że spośród UE-27 tylko 5 
państw członkowskich 
zdekryminalizowało zniesławienie;

Or. en

Poprawka 140
Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla konieczność promowania 
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etycznego dziennikarstwa w mediach;
wzywa Komisję Europejską, aby 
zaproponowała instrument prawny (na 
przykład w formie zalecenia takiego jak 
zalecenie z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie ochrony małoletnich, godności 
ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w 
odniesieniu do konkurencyjności 
europejskiego przemysłu audiowizualnego 
oraz internetowych usług informacyjnych) 
mający na celu dopilnowanie, aby 
państwa członkowskie zobowiązały sektor 
mediów do opracowania norm 
zawodowych i kodeksu etyki, które 
obejmowałyby obowiązek wskazania 
różnicy między faktami i opiniami 
dotyczącymi sprawozdań, konieczność 
zapewnienia dokładności, bezstronności i 
obiektywności, poszanowanie 
prywatności, obowiązek poprawiania 
błędnych informacji oraz prawo do 
odpowiedzi; te ramy prawne powinny 
przewidywać ustanowienie przez sektor 
mediów niezależnego organu 
regulującego media, działającego 
niezależnie od wpływów politycznych i 
innych wpływów zewnętrznych, który 
mógłby rozpatrywać skargi dotyczące 
prasy w oparciu o normy zawodowe i 
kodeks etyczny oraz miałby uprawnienia 
do nakładania odpowiednich sankcji;

Or. en

Poprawka 141
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. popiera praktyczne, oddolne wysiłki 
zapoczątkowane przez europejskich 
dziennikarzy z myślą o obronie swoich 
praw podstawowych poprzez utworzenie 
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centrum dokumentacji rzekomych 
naruszeń tych praw (zgodnie z projektem 
pilotażowym (poprawka nr 1225), który 
został przyjęty na posiedzeniu plenarnym 
w dniu 23 października 2012 r. jako część 
stanowiska Parlamentu w sprawie 
budżetu na rok 2013);

Or. en

Poprawka 142
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezależności dziennikarzy względem 
zarówno nacisków wewnętrznych ze 
strony redaktorów i właścicieli, jak i 
zewnętrznych ze strony polityków i lobby 
gospodarczych lub innych grup interesów;
ubolewa, że nacisk polityczny jest 
wywierany na media w wielu państwach 
członkowskich UE, a zwłaszcza na 
Węgrzech, gdzie od 2010 r. struktura 
mediów została zasadniczo 
przeorganizowana, co budzi obawy wśród 
organizacji europejskich i 
międzynarodowych, a także w środowisku 
akademickim i w społeczeństwie 
obywatelskim; podkreśla znaczenie 
zaangażowania się w dialog z władzami w 
celu zapobieżenia przyjęciu przepisów, 
które zagrażałaby wolności i niezależności 
mediów, oraz dąży do zasadniczego 
ograniczenia głosowania 
większościowego; zwraca uwagę, że prawo 
dostępu do dokumentów i informacji jest 
prawem podstawowym, i wzywa do pełnej 
ochrony zasady poufności źródeł oraz do 
ścisłego stosowania orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w tym zakresie, w tym w odniesieniu do 



AM\919861PL.doc 85/116 PE500.572v01-00

PL

doniesień; apeluje o ochronę dziennikarzy 
przed zagrożeniami i przemocą, jako że 
dziennikarze śledczy w wyniku swojej 
działalności często stają w obliczu 
zagrożeń; wyraża ubolewanie ze względu 
na przemoc wobec dziennikarzy 
okazywaną w niektórych państwach 
członkowskich takich jak Bułgaria, Cypr, 
Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania;
podkreśla znaczenie zapobiegania 
przemocy wobec dziennikarzy i ich 
prześladowaniu podczas demonstracji i 
wydarzeń publicznych, jak to miało 
miejsce w krajach takich jak Grecja, 
Portugalia, Rumunia, Hiszpania, oraz 
jednocześnie podkreśla potrzebę 
egzekwowania prawa w celu 
poszanowania roli, jaką odgrywają media, 
oraz zapewnienia swobody i 
bezpieczeństwa ich działalności 
informacyjnej; podkreśla konieczność 
wspierania i promowania dziennikarstwa 
śledczego oraz promowania etycznego 
dziennikarstwa w mediach poprzez 
zachęcanie do opracowywania norm 
zawodowych i odpowiednich procedur 
odwoławczych;

Or. en

Poprawka 143
Marek Henryk Migalski

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania zasad dotyczących 
informacji politycznych w mediach 
audiowizualnych w celu zagwarantowania 
sprawiedliwego dostępu do różnych 
konkurentów politycznych, opinii i 
punktów widzenia, zwłaszcza przy okazji 
wyborów i referendów, z myślą o 

8. podkreśla konieczność zagwarantowania 
sprawiedliwego dostępu do różnych 
konkurentów politycznych, opinii i 
punktów widzenia, zwłaszcza przy okazji 
wyborów i referendów, z myślą o 
dopilnowaniu, by obywatele mogli 
kształtować własne opinie bez 
nadmiernego wpływu jednego 
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dopilnowaniu, by obywatele mogli 
kształtować własne opinie bez 
nadmiernego wpływu jednego 
dominującego podmiotu opiniotwórczego;

dominującego podmiotu opiniotwórczego;

Or. pl

Poprawka 144
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania zasad dotyczących informacji 
politycznych w mediach audiowizualnych 
w celu zagwarantowania sprawiedliwego 
dostępu do różnych konkurentów 
politycznych, opinii i punktów widzenia, 
zwłaszcza przy okazji wyborów i 
referendów, z myślą o dopilnowaniu, by 
obywatele mogli kształtować własne opinie 
bez nadmiernego wpływu jednego 
dominującego podmiotu opiniotwórczego;

8. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania zasad dotyczących informacji 
politycznych w mediach audiowizualnych 
w celu zagwarantowania sprawiedliwego 
dostępu do różnych konkurentów 
politycznych, opinii i punktów widzenia, 
zwłaszcza przy okazji wyborów i 
referendów, z myślą o dopilnowaniu, by 
obywatele mogli kształtować własne opinie 
bez nadmiernego wpływu jednego 
dominującego podmiotu opiniotwórczego; 
zauważa, że organy regulacyjne muszą 
odpowiednio egzekwować te zasady;

Or. en

Poprawka 145
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania zasad dotyczących informacji 
politycznych w mediach audiowizualnych 
w celu zagwarantowania sprawiedliwego 
dostępu do różnych konkurentów 

8. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania zasad dotyczących informacji 
politycznych w całym sektorze mediów 
audiowizualnych w celu zagwarantowania 
sprawiedliwego dostępu do różnych 
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politycznych, opinii i punktów widzenia, 
zwłaszcza przy okazji wyborów i 
referendów, z myślą o dopilnowaniu, by 
obywatele mogli kształtować własne opinie 
bez nadmiernego wpływu jednego 
dominującego podmiotu opiniotwórczego;

konkurentów politycznych, opinii i 
punktów widzenia, zwłaszcza przy okazji 
wyborów i referendów, z myślą o 
dopilnowaniu, by obywatele mogli 
kształtować własne opinie bez 
nadmiernego wpływu jednego 
dominującego podmiotu opiniotwórczego;

Or. en

Poprawka 146
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że podstawowe prawo do 
wolności wypowiedzi i wolności mediów 
nie jest zarezerwowane wyłącznie dla 
mediów tradycyjnych, lecz także obejmuje 
media społeczne i inne formy nowych 
mediów;

Or. en

Poprawka 147
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla potrzebę zwiększenia liczby 
środków harmonizacji prawnej mających 
na celu ochronę małoletnich, głównie w 
odniesieniu do treści publikowanych w 
internecie; oprócz tego proponuje 
sformułowanie szczegółowych regulacji i 
większej liczby norm europejskich 
zakazujących nawoływania do nienawiści 
i zapewniających poszanowanie godności 
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człowieka, na przykład zakazujących 
ograniczania wolności wypowiedzi 
zapisanej w konstytucji;

Or. hu

Poprawka 148
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że w coraz to bardziej 
scyfryzowanym środowisku media 
publiczne odgrywają zasadniczą rolę w 
zapewnianiu, aby obywatele mieli dostęp 
do informacji on-line oraz mogli 
kształtować swoje opinie na podstawie 
różnych źródeł; w tym kontekście uznaje, 
że świadczenie usług internetowych przez 
media publiczne wpisuje się w ich misję;

Or. en

Poprawka 149
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że w coraz to bardziej 
scyfryzowanym środowisku media 
publiczne odgrywają zasadniczą rolę w 
zapewnianiu, aby obywatele mieli dostęp 
do informacji on-line oraz mogli 
kształtować swoje opinie na podstawie 
różnych źródeł;

Or. en
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Poprawka 150
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wolność mediów obejmuje również 
przysługujące ludziom prawo do 
uzyskania nieograniczonego dostępu do 
informacji za pośrednictwem nowych 
mediów społecznych oraz do wymiany 
informacji dotyczących wydarzeń 
politycznych. Niezbędne są więc środki 
wzmacniające, a nie ograniczające, 
wolność internetu. W związku z tym w 
internecie trzeba również zagwarantować 
podstawowe wolności demokratyczne takie 
jak zakaz cenzury prewencyjnej, wolność 
słowa czy prawo do prywatności;

Or. de

Poprawka 151
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla coraz większe znaczenie 
agregatorów wiadomości, wyszukiwarek i 
innych narzędzi pośredniczących w 
rozpowszechnianiu informacji i treści 
informacyjnych w internecie oraz w 
zapewnieniu do nich dostępu; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tych narzędzi 
internetowych w unijnych ramach 
regulacyjnych podczas przeglądu 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych w celu zajęcia się problemem 
dyskryminacji treści i zniekształcania 
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wyboru źródeł;

Or. en

Poprawka 152
Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
wolności wypowiedzi i informacji w 
internecie, w szczególności poprzez 
zagwarantowanie neutralności sieci;

Or. en

Poprawka 153
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla, że zajęcie się kwestią 
transgranicznego udostępniania usług 
medialnych ma podstawowe znaczenie dla 
kwestii jurysdykcji; jest zdania, że 
rozbieżności między regulacjami i 
praktykami władz w poszczególnych 
państwach członkowskich znacznie 
utrudniają podjęcie skutecznych, 
konkretnych działań przeciwko 
dostawcom mającym siedzibę w innym 
państwie członkowskim oraz że w związku 
z tym organizacje medialne mogą uniknąć 
odpowiedzialności, wybierając 
odpowiednią lokalizację swojej siedziby 
lub jurysdykcję; proponuje zatem, aby 
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rozwiązanie tego problemu, oprócz 
uszczegółowienia obecnych wspólnych 
regulacji, obejmowało również 
umożliwienie podjęcia skutecznych 
działań przeciwko dostawcom 
transgranicznym;

Or. hu

Poprawka 154
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zwracania wystarczającej 
uwagi na znaczenie edukacji medialnej w 
ramach polityki Komisji na rzecz 
rozwijania umiejętności korzystania z 
mediów, dzięki której to edukacji należy 
rozwijać w obywatelach umiejętności 
krytycznej interpretacji i selekcji stale 
rosnącej ilości informacji;

Or. en

Poprawka 155
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. podkreśla, że niezbędne jest możliwie 
jak najrozleglejsze zaangażowanie 
organizacji współregulacyjnych w 
monitorowanie środków masowego 
przekazu; przypomina, że samoregulacja, 
która jest w pełni niezależna od państwa, 
nie umożliwia tego, ponieważ, biorąc pod 
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uwagę różne systemy konstytucyjne i 
systemy administracji publicznej w 
państwach członkowskich, samoregulacja 
nie może podlegać wspólnym, jednolitym 
zasadom;

Or. hu

Poprawka 156
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. wzywa Komisję do sprawdzenia, czy 
państwa członkowskie przyznają swoją 
licencję nadawczą na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych, 
niedyskryminujących i proporcjonalnych 
kryteriów;

Or. en

Poprawka 157
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. podkreśla, że innym ważnym 
elementem wspólnego prawodawstwa 
dotyczącego mediów jest harmonizacja 
określonych kwestii związanych z 
przepisami dotyczącymi wejścia na rynek, 
w tym standaryzacja opłat za 
udostępnianie usług medialnych 
wnoszonych na rzecz organu ds. mediów 
(w celu pokrycia kosztów linearnych usług 
medialnych dostarczanych drogą 
kablową, satelitarną i przez internet);
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Or. hu

Poprawka 158
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie monitorowania 
wolności mediów w Europie i składania 
corocznych sprawozdań w tej sprawie w 
oparciu o szczegółowe normy opracowane 
przez Radę Europy i OBWE oraz o 
analityczne podejście oparte na ryzyku i 
wskaźniki przygotowane w ramach 
niezależnego badania przeprowadzonego 
dla Komisji, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
zainteresowanymi stronami i ekspertami; 
jest zdania, że zadanie to powinny 
wykonać Komisja, Agencja Praw 
Podstawowych i/lub Centrum ds. 
Pluralizmu i Wolności Mediów 
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego;

9. podkreśla znaczenie monitorowania 
wolności mediów w Europie i składania 
corocznych sprawozdań w tej sprawie w 
oparciu o szczegółowe normy opracowane 
przez Radę Europy i OBWE oraz o 
analityczne podejście oparte na ryzyku i 
wskaźniki przygotowane w ramach 
niezależnego badania przeprowadzonego 
dla Komisji, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
zainteresowanymi stronami i ekspertami; 
podkreśla znaczenie rozpowszechnienia 
tych wspólnych norm europejskich; jest 
zdania, że zadanie to powinny wykonać 
Komisja, Agencja Praw Podstawowych 
i/lub Centrum ds. Pluralizmu i Wolności 
Mediów Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego;

Or. en

Poprawka 159
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie monitorowania 
wolności mediów w Europie i składania 
corocznych sprawozdań w tej sprawie w 
oparciu o szczegółowe normy opracowane 
przez Radę Europy i OBWE oraz o 

9. podkreśla znaczenie i pilny charakter 
regularnego monitorowania wolności 
mediów we wszystkich państwach 
członkowskich i składania corocznych 
sprawozdań w tej sprawie w oparciu o 
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analityczne podejście oparte na ryzyku i 
wskaźniki przygotowane w ramach 
niezależnego badania przeprowadzonego 
dla Komisji, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
zainteresowanymi stronami i ekspertami; 
jest zdania, że zadanie to powinny 
wykonać Komisja, Agencja Praw 
Podstawowych i/lub Centrum ds. 
Pluralizmu i Wolności Mediów 
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego;

szczegółowe normy opracowane przez 
Radę Europy i OBWE oraz o analityczne 
podejście oparte na ryzyku i wskaźniki 
przygotowane w ramach niezależnego 
badania przeprowadzonego dla Komisji, 
we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zainteresowanymi 
stronami i ekspertami, w celu 
monitorowania i nadzorowania rozwoju 
prawodawstwa dotyczącego mediów oraz 
wprowadzanych do niego zmian; jest 
zdania, że zadanie to powinny wykonać 
Komisja, Agencja Praw Podstawowych 
i/lub Centrum ds. Pluralizmu i Wolności 
Mediów Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego;

Or. sl

Poprawka 160
Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie monitorowania 
wolności mediów w Europie i składania 
corocznych sprawozdań w tej sprawie w 
oparciu o szczegółowe normy opracowane 
przez Radę Europy i OBWE oraz o 
analityczne podejście oparte na ryzyku i 
wskaźniki przygotowane w ramach 
niezależnego badania przeprowadzonego 
dla Komisji, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
zainteresowanymi stronami i ekspertami; 
jest zdania, że zadanie to powinny 
wykonać Komisja, Agencja Praw 
Podstawowych i/lub Centrum ds. 
Pluralizmu i Wolności Mediów 
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego;

9. podkreśla znaczenie corocznego
monitorowania wolności i pluralizmu
mediów w Europie i składania corocznych 
sprawozdań w tej sprawie w oparciu o 
szczegółowe normy opracowane przez 
Radę Europy i OBWE oraz o analityczne 
podejście oparte na ryzyku i wskaźniki 
przygotowane w ramach niezależnego 
badania przeprowadzonego dla Komisji, 
we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zainteresowanymi 
stronami i ekspertami; jest zdania, że to 
Komisja, we współpracy z Agencją Praw 
Podstawowych i/lub Centrum ds. 
Pluralizmu i Wolności Mediów 
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, 
powinna wykonać to zadanie i 
opublikować sprawozdanie roczne 
zawierające wyniki monitorowania; 



AM\919861PL.doc 95/116 PE500.572v01-00

PL

uważa, że Komisja powinna przedstawić to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej 
oraz zaproponować wszelkie działania i 
środki na podstawie swoich konkluzji;

Or. bg

Poprawka 161
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa władze polskie do zaprzestania 
dyskryminowania telewizji katolickiej 
Trwam oraz do przywrócenia pluralizmu 
w mediach publicznych;

Or. en

Poprawka 162
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę, że w społeczeństwie 
multimedialnym, w którym liczba czysto 
komercyjnych światowych podmiotów 
rynkowych w ostatnich latach wzrosła, 
silne media publiczne mają kluczowe 
znaczenie dla zagwarantowania 
pluralistycznego sektora mediów oraz 
zapewnienia i propagowania wolności 
wypowiedzi, pod warunkiem że będą 
potrafiły zachować odpowiedni dystans 
wobec nacisków politycznych;

Or. en
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Poprawka 163
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że państwa członkowskie 
muszą dopilnować, aby warunki pracy 
dziennikarzy były zgodne z przepisami 
Europejskiej karty społecznej; podkreśla 
znaczenie umów zbiorowych dla 
dziennikarzy oraz reprezentacji spółdzielni 
dziennikarskich przez związki zawodowe, 
na co trzeba pozwolić wszystkim 
pracownikom, nawet jeśli są członkami
małej grupy, pracują w małych firmach 
lub forma ich pracy jest niestandardowa, 
na przykład są zatrudnieni na okres 
przejściowy lub tymczasowy, gdyż 
bezpieczeństwo zatrudnienia umożliwia im 
wspólne wypowiadanie się i działanie oraz 
ułatwia skuteczne przestrzeganie norm 
zawodowych;

Or. sl

Poprawka 164
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do opublikowania 
komunikatu w sprawie wskaźników 
dotyczących pluralizmu mediów w 
państwach członkowskich UE, zgodnie z 
zaproponowanym „podejściem 
trzystopniowym”, o którym wspomniano w 
styczniu 2007 r.; zauważa, że po
opublikowaniu komunikatu powinno się 
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zorganizować zakrojone na szeroką skalę 
konsultacje społeczne z udziałem 
wszystkich zaangażowanych podmiotów;

Or. en

Poprawka 165
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do podjęcia działań 
następczych na podstawie sprawozdania 
grupy wysokiego szczebla ds. wolności 
mediów, w szczególności poprzez 
opracowanie wniosku dotyczącego zbioru 
wytycznych UE dotyczących wolności i 
pluralizmu mediów;

Or. en

Poprawka 166
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że UE ma kompetencje do 
przedsięwzięcia środków legislacyjnych 
mających na celu zagwarantowanie, 
ochronę i promowanie wolności 
wypowiedzi i informacji oraz wolności i 
pluralizmu mediów, co najmniej w 
odniesieniu do ochrony małoletnich i 
godności ludzkiej, różnorodności 
kulturowej, dostępu obywateli do 
informacji dotyczących ważnych wydarzeń 
lub do relacji z takich wydarzeń, 
promowania praw osób 
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niepełnosprawnych, ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
informacji handlowej, prawa do 
odpowiedzi, które to kwestie należą do 
interesów ogólnych objętych dyrektywą o 
audiowizualnych usługach medialnych;
jednocześnie uważa, że każda regulacja 
powinna opierać się na szczegółowej i 
dokładnej analizie sytuacji panującej w 
UE i w jej państwach członkowskich oraz 
problemów, które trzeba rozwiązać, i 
najlepszych sposób ich rozwiązania;
uważa, że na tym etapie należy lepiej 
realizować inicjatywy nieustawodawcze 
takie jak monitorowanie, samoregulacja, 
kodeks postępowania oraz, w stosownych 
przypadkach, zastosowanie art. 7 Traktatu 
UE, o co zaapelowała większość 
zainteresowanych stron, mając na uwadze 
to, że jedne z najpoważniejszych zagrożeń 
wolności mediów w niektórych państwach 
członkowskich wynikają z niedawno 
przyjętych przepisów;

Or. en

Poprawka 167
Marek Henryk Migalski

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez 
ustanowienie europejskiej grupy 
regulatorów audiowizualnych usług 
medialnych, oraz o ujednolicenie statusu 
krajowych organów regulacyjnych 
przewidzianych w art. 29 i 30 dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych, 
zapewniając ich niezależność, 
bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 

skreślony
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do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania 
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

Or. pl

Poprawka 168
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 
30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, zapewniając ich niezależność, 
bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 
do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania 
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów poprzez ustanowienie europejskiej 
grupy regulatorów audiowizualnych usług 
medialnych oraz o ujednolicenie statusu 
krajowych organów regulacyjnych 
przewidzianych w art. 29 i 30 dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych i 
wzmocnienie ich roli w ramach 
następnego przeglądu wspomnianej 
dyrektywy, zapewniając ich niezależność, 
bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 
do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania 
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

Or. en

Poprawka 169
Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 
30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, zapewniając ich niezależność, 
bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 
do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania 
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

10. ponawia swój apel do Komisji o 
zapewnienie poszanowania, ochrony i 
promowania podstawowego prawa do 
wolności wypowiedzi i informacji, 
wolności i pluralizmu mediów w UE i jej 
państwach członkowskich poprzez 
wydanie inicjatywy ustawodawczej w celu 
zapewnienia pełnego stosowania karty 
praw podstawowych, EKPC oraz 
powiązanego orzecznictwa dotyczącego 
obowiązków pozytywnych w dziedzinie 
mediów; taka inicjatywa powinna 
obejmować przepisy dotyczące 
przejrzystości własności mediów, 
koncentracji mediów i konfliktów 
interesów, aby zapobiec nadmiernemu 
wpływowi sił politycznych i gospodarczych 
na media oraz na niezależność organów 
nadzorujących media; w związku z tym 
zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 
30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, zapewniając ich niezależność, 
bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 
do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania 
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

Or. en

Poprawka 170
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 
30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, zapewniając ich niezależność, 
bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 
do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych poprzez zmianę dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych w 
celu zapewnienia ich bezstronności, 
przejrzystości i pełnej niezależności w 
wykonywaniu powierzonych im 
obowiązków i uprawnień oraz 
dopilnowania, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji; wzywa 
Komisję do monitorowania spełnienia 
przez organy regulujące media wymogu 
konieczności i proporcjonalności podczas 
nakładania sankcji;

Or. en

Poprawka 171
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w 
art. 29 i 30 dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych, zapewniając ich 
niezależność, bezstronność i przejrzystość 
w odniesieniu do procesów podejmowania 

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w 
art. 29 i 30 dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych, zapewniając ich 
niezależność, bezstronność i przejrzystość 
w odniesieniu do procesów podejmowania 
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decyzji, wykonywania uprawnień i 
monitorowania oraz dopilnowując, aby 
miały odpowiednie uprawnienia nakładania 
sankcji celem zapewniania wdrażania ich 
decyzji;

decyzji, wykonywania uprawnień i 
monitorowania oraz dopilnowując, aby 
miały odpowiednie uprawnienia nakładania 
sankcji celem zapewniania wdrażania ich 
decyzji; wzywa Komisję do jasnego 
określenia kompetencji organów 
regulacyjnych, zwłaszcza w kontekście 
regulacji i monitorowania niepolitycznego 
charakteru treści medialnych;

Or. el

Poprawka 172
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 
30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, zapewniając ich niezależność, 
bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 
do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania 
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

10. zwraca się do Komisji o dokonanie 
przeglądu dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych oraz oceny 
rozszerzenia jej zakresu o minimalne 
normy w zakresie poszanowania, ochrony 
i promowania podstawowego prawa do 
wolności wypowiedzi i informacji, 
wolności i pluralizmu mediów oraz o 
wdrożenie powiązanego orzecznictwa UE i 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, ponieważ celem dyrektywy jest 
stworzenie obszaru bez granic 
wewnętrznych dla audiowizualnych usług 
medialnych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
celów leżących w ogólnym interesie, 
natomiast orzecznictwo obejmuje 
nałożony na władze „pozytywny 
obowiązek wprowadzenia w życie 
odpowiednich ram ustawodawczych i 
administracyjnych w celu zapewnienia 
skutecznego pluralizmu”14a; w związku z 
tym wzywa Komisję do 
zinstytucjonalizowania współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez ustanowienie 
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europejskiej grupy regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz o 
ujednolicenie statusu krajowych organów 
regulacyjnych przewidzianych w art. 29 i 
30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, zapewniając – jak ma to 
miejsce w przypadku oraz na podstawie 
modelu organów regulacyjnych w ramach 
komunikacji elektronicznej – ich 
niezależność, bezstronność i przejrzystość 
w odniesieniu do procesów podejmowania 
decyzji, wykonywania uprawnień i 
monitorowania, skutecznie finansowanych 
w celu umożliwienia im prowadzenia 
działalności, oraz dopilnowując, aby miały 
odpowiednie uprawnienia nakładania 
sankcji celem zapewniania wdrażania ich 
decyzji; wzywa państwa członkowskie do 
niezwłocznego kontynuowania reform, 
aby osiągnąć te cele;
__________________
14a EKPC, Centro Europa 7, 7 czerwca 
2012 r., ust. 134.

Or. en

Poprawka 173
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
zinstytucjonalizowanie współpracy i 
koordynacji na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez 
ustanowienie europejskiej grupy 
regulatorów audiowizualnych usług 
medialnych, oraz o ujednolicenie statusu
krajowych organów regulacyjnych 
przewidzianych w art. 29 i 30 dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych, 
zapewniając ich niezależność, 

10. zwraca się do Komisji o zachęcanie do
współpracy i wymiany najlepszych praktyk 
między krajowymi organami 
regulacyjnymi przewidzianymi w art. 29 i 
30 dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych. Państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby krajowe organy 
regulacyjne były niezależne, bezstronne i
przejrzyste w odniesieniu do procesów 
podejmowania decyzji, wykonywania 
uprawnień i monitorowania, skutecznie 
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bezstronność i przejrzystość w odniesieniu 
do procesów podejmowania decyzji, 
wykonywania uprawnień i monitorowania 
oraz dopilnowując, aby miały odpowiednie 
uprawnienia nakładania sankcji celem 
zapewniania wdrażania ich decyzji;

finansowanych w celu umożliwienia im 
prowadzenia działalności, oraz aby miały 
odpowiednie uprawnienia nakładania 
sankcji celem zapewniania wdrażania ich 
decyzji;

Or. en

Poprawka 174
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do zapewnienia 
zgodności z zaleceniami Parlamentu 
Europejskiego, Komisji i Rady Europy 
dotyczącymi zachowania dwoistego 
systemu publicznych i prywatnych stacji
telewizyjnych i radiowych, a mianowicie 
poprzez dopilnowanie, aby „publiczne 
usługi nadawcze dysponowały zasobami i 
instrumentami niezbędnymi do 
zapewnienia skutecznej niezależności w 
odniesieniu do nacisku politycznego i sił 
rynkowych”;

Or. en

Poprawka 175
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa krajowe organy regulacyjne 
do współpracy i koordynacji własnej 
działalności na szczeblu UE w zakresie 
mediów, na przykład poprzez 
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ustanowienie europejskiego 
stowarzyszenia regulatorów 
audiowizualnych usług medialnych, oraz 
do ujednolicenia statusu krajowych 
organów regulacyjnych przewidzianych w 
art. 29 i 30 dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych, zapewniając ich 
niezależność, bezstronność i przejrzystość, 
zarówno w procesie podejmowania 
decyzji, jak i w zakresie wykonywania 
uprawnień, a także w procesie 
monitorowania, oraz nadając im 
odpowiednie uprawnienia do nakładania 
sankcji w celu zapewnienia wdrożenia ich 
decyzji;

Or. en

Poprawka 176
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję do gromadzenia 
informacji dotyczących prawodawstwa i 
dobrych praktyk w celu zdefiniowania 
standardów usług publicznych, zarówno 
kanałami publicznymi, jak i prywatnymi;

Or. en

Poprawka 177
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa Komisję do uruchomienia 
procedur ustanowienia dyrektywy 
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dotyczącej minimalnych norm w zakresie 
poszanowania wolności i pluralizmu 
mediów w UE;

Or. en

Poprawka 178
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. wzywa Komisję do wdrożenia 
narzędzia monitorowania pluralizmu 
mediów w celu oceny wolności mediów w 
UE, już opracowanego w niezależnej 
ekspertyzie pt. „Wskaźniki pluralizmu 
mediów w państwach członkowskich – w 
kierunku podejścia opartego na ryzyku”, 
zleconej przez Komisję w 2007 r., a 
wydanej w 2009 r.;

Or. en

Poprawka 179
Marek Henryk Migalski

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich i 
terminowych działań w przypadku 
wystąpienia w UE i państwach 
członkowskich obaw dotyczących 
wolności wypowiedzi, informacji oraz 
wolności i pluralizmu mediów;

11. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie odpowiednich i terminowych 
działań w przypadku wystąpienia w 
państwach członkowskich obaw 
dotyczących wolności wypowiedzi, 
informacji oraz wolności i pluralizmu 
mediów;

Or. pl
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Poprawka 180
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich i 
terminowych działań w przypadku 
wystąpienia w UE i państwach 
członkowskich obaw dotyczących 
wolności wypowiedzi, informacji oraz 
wolności i pluralizmu mediów;

11. z zaniepokojeniem zauważa, że w 
następstwie zamachu z 11 września 
przepisy dotyczące dostępu do 
dokumentów oraz ochrony źródeł uległy 
pogorszeniu w różnych państwach 
członkowskich, co poważnie zakłóca pracę 
dziennikarzy śledczych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do podjęcia 
odpowiednich i terminowych działań w 
przypadku wystąpienia w UE i państwach 
członkowskich obaw dotyczących 
wolności wypowiedzi, informacji oraz 
wolności i pluralizmu mediów; podkreśla, 
że nowe prawodawstwo UE takie jak 
dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku w 
żadnym razie nie powinno ingerować w 
wolność mediów;

Or. en

Poprawka 181
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich i 
terminowych działań w przypadku 
wystąpienia w UE i państwach 
członkowskich obaw dotyczących 
wolności wypowiedzi, informacji oraz 
wolności i pluralizmu mediów;

11. wzywa Komisję, Radę i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich i 
terminowych oraz proporcjonalnych i 
ciągłych działań w przypadku wystąpienia 
w UE i państwach członkowskich obaw 
dotyczących wolności wypowiedzi, 
informacji oraz wolności i pluralizmu 
mediów;

Or. en



PE500.572v01-00 108/116 AM\919861PL.doc

PL

Poprawka 182
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. w przypadku dalszego rozszerzania 
UE należy położyć nacisk na ochronę 
swobód oraz wolności słowa, które 
powszechnie uznaje się za elementy praw 
człowieka i warunków demokracji zgodnie 
z kryteriami kopenhaskimi; wzywa 
Komisję do kontynuowania 
monitorowania wyników i postępów 
krajów kandydujących do UE w zakresie 
ochrony wolności mediów;

Or. en

Poprawka 183
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich i 
terminowych działań w przypadku 
wystąpienia obaw dotyczących ochrony 
danych osobowych oraz życia osobistego i 
rodzinnego w kontekście wolności 
wypowiedzi, wolności mediów i 
informacji;

Or. en

Poprawka 184
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
zaktualizowania transpozycji dyrektywy 
2010/13/UE i decyzji 2008/913/WSiSW w 
celu zapewnienia, że nostalgiczne 
przejawy ksenofobii i totalitaryzmu staną 
się karalne również w kontekście 
internetowych mediów społecznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do epoki 
narodowosocjalistycznej;

Or. en

Poprawka 185
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia unijnego certyfikatu 
medialnego potwierdzającego zgodność 
mediów z normami wyszczególnionymi w 
tym dokumencie;

Or. sl

Poprawka 186
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do egzekwowania 
prawa konkurencji na rynku mediów, w 
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szczególności poprzez uwzględnienie 
pluralizmu, niezależności i wolności 
mediów jako podstawowych warunków 
świadczenia usług i uczciwej konkurencji 
na tym rynku;

Or. en

Poprawka 187
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
kryteria oparte na pluralizmie i własności 
mediów zostały zawarte w każdej ocenie 
skutków przeprowadzanej w odniesieniu 
do nowych inicjatyw dotyczących 
wniosków ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 188
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o upewnienie się, czy 
państwa członkowskie skutecznie 
wykorzystują środki publiczne w 
odniesieniu do publicznych usług 
medialnych;

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o monitorowanie, czy 
państwa członkowskie skutecznie i w 
sposób przejrzysty wykorzystują środki 
publiczne w odniesieniu do publicznych 
usług medialnych;

Or. en
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Poprawka 189
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o upewnienie się, czy 
państwa członkowskie skutecznie 
wykorzystują środki publiczne w 
odniesieniu do publicznych usług 
medialnych;

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o upewnienie się, czy środki 
publiczne przeznaczone przez państwa 
członkowskie na rzecz publicznych usług 
medialnych są wykorzystywane w ścisłej 
zgodności z protokołem nr 29 do Traktatu;

Or. en

Poprawka 190
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o upewnienie się, czy 
państwa członkowskie skutecznie
wykorzystują środki publiczne w 
odniesieniu do publicznych usług 
medialnych;

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów; przypomina, że sposób, w jaki
państwa członkowskie wykorzystują środki 
publiczne w odniesieniu do publicznych 
usług medialnych, musi być przejrzysty;

Or. en

Poprawka 191
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o upewnienie się, czy 
państwa członkowskie skutecznie 
wykorzystują środki publiczne w 
odniesieniu do publicznych usług 
medialnych;

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów;

Or. en

Poprawka 192
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o upewnienie się, czy 
państwa członkowskie skutecznie 
wykorzystują środki publiczne w 
odniesieniu do publicznych usług 
medialnych;

12. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
przejrzystości w zakresie własności 
mediów oraz o sprawdzenie, czy państwa 
członkowskie skutecznie i w sposób 
przejrzysty wykorzystują środki publiczne 
w odniesieniu do publicznych usług 
medialnych;

Or. en

Poprawka 193
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wyraża zaniepokojenie brakiem 
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przejrzystości w zakresie własności 
mediów w Europie i w związku z tym 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia inicjatyw mających na celu 
zapewnienie przejrzystości w zakresie 
własności mediów i zarządzania nimi, 
zwłaszcza poprzez nałożenie na media 
nadawcze, drukowane i podobne wymogu 
dostarczania krajowym organom 
medialnym i społeczeństwu, a także do 
rejestrów przedsiębiorstw wystarczających 
informacji dotyczących własności w celu 
umożliwienia określenia będących 
beneficjentami, ostatecznych właścicieli 
środków przekazu, na przykład poprzez 
dalszy rozwój bazy danych Mavise;

Or. en

Poprawka 194
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia przepisów dotyczących 
własności oraz do zwiększenia ich 
przejrzystości; podkreśla znaczenie 
upublicznienia wszystkich właścicieli i 
współwłaścicieli, ich życiorysów i 
finansowania, aby umożliwić obywatelom 
sprawdzenie tego, jakimi interesami 
kierują się ich media;

Or. en

Poprawka 195
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa UE i państwa członkowskie do 
zapewnienia pełnego poszanowania 
wolności wypowiedzi w internecie w 
odniesieniu do dostarczania i obiegu 
informacji oraz ostrzega przed 
podejmowanymi przez władze wysiłkami 
mającymi na celu wprowadzenie wymogu 
rejestracji lub posiadania zezwoleń, lub 
ograniczenie rzekomo szkodliwych treści;

Or. en

Poprawka 196
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że wolność mediów 
powinna obejmować również swobodę 
dostępu do mediów, którą można 
zapewnić poprzez skuteczne świadczenie 
szerokopasmowych usług internetowych 
oraz zapewnienie wszystkim obywatelom 
europejskim dostępu do nich, w 
rozsądnych ramach czasowych i w 
rozsądnej cenie, poprzez dalsze rozwijanie 
technologii bezprzewodowych, w tym 
technologii satelitarnych umożliwiających 
łączność internetową;

Or. en

Poprawka 197
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla, że zgodnie z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka władze mają na mocy 
art. 10 EKPC obowiązek pozytywny 
ochrony wolności wypowiedzi jako 
koniecznego warunku funkcjonowania 
demokracji, ponieważ „prawdziwe, 
skuteczne korzystanie z określonych 
wolności nie jest uzależnione jedynie od 
nałożonego na państwo obowiązku 
nieingerowania, lecz może wymagać 
przedsięwzięcia pozytywnych środków 
ochrony”;

Or. en

Poprawka 198
Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13а. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zwracania wystarczającej 
uwagi na znaczenie edukacji medialnej w 
ramach polityki Komisji na rzecz 
rozwijania umiejętności korzystania z 
mediów, która powinna rozwijać u 
obywateli umiejętności krytycznej 
interpretacji i selekcji stale rosnącej ilości 
informacji.

Or. bg

Poprawka 199
Frank Engel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. uznaje zmieniający się sektor 
mediów, a zwłaszcza zmieniające się 
środowisko cyfrowe, oraz coraz bardziej 
dominującą pozycję głównych firm 
technologicznych, w tym wyszukiwarek, 
co w rezultacie może doprowadzić do 
nieuczciwej konkurencji w sektorze 
prasowym oraz do naruszania 
prawodawstwa dotyczącego praw 
autorskich; w związku z tym wzywa 
Komisję do dopilnowania egzekwowania 
przepisów UE dotyczących konkurencji i 
praw autorskich;

Or. en


