
AM\919861RO.doc PE500.572v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2011/2246(INI)

28.11.2012

AMENDAMENTELE
1 - 199

Proiect de raport
Renate Weber
(PE496.665v01-00)

referitor la Carta UE: norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE
(2011/2246(INI))



PE500.572v01-00 2/114 AM\919861RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\919861RO.doc 3/114 PE500.572v01-00

RO

Amendamentul 1
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 10 din 
Convenția europeană a drepturilor omului, 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 
Omului, declarațiile, recomandările și 
rezoluțiile Comitetului Miniștrilor și 
Adunării Parlamentare ale Consiliului 
Europei, alături de documentele Comisiei 
de la Veneția și ale comisarului pentru 
drepturile omului referitoare la libertatea 
de exprimare și de informare și la libertatea 
mass-mediei,

– având în vedere articolul 10 din 
Convenția europeană a drepturilor omului, 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 
Omului, declarațiile, recomandările și 
rezoluțiile Comitetului de Miniștri și 
Adunării Parlamentare ale Consiliului 
Europei, alături de documentele Comisiei 
de la Veneția și ale comisarului pentru 
drepturile omului referitoare la libertatea 
de exprimare și de informare și la libertatea 
mass-mediei,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Protocolul nr. 29, 
anexat la TUE privind sistemul de 
radiodifuziune publică în statele membre,

Or. en

Amendamentul 3
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Referirea 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte 
normative, reglementări sau dispoziții 
administrative ale statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale)1 ,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte 
normative, reglementări sau dispoziții 
administrative ale statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale)1 și primul raport din 
partea Comisiei privind aplicarea 
directivei1a,
__________________
1aCOM(2012)203 final, 4.5.2012 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere studiul independent, 
realizat la solicitarea Comisiei, în care un 
instrument de monitorizare a mass-mediei 
este definit prin intermediul unor 
indicatori, în scopul de a evidenția 
amenințările la adresa pluralismului 
mass-mediei,

Or. en

Amendamentul 5
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta europeană 
privind libertatea presei1a

__________________
1ahttp://www.pressfreedom.eu/en/index.ph
p 

Or. en

Amendamentul 6
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, din 4 septembrie 2003 referitoare 
la televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 
articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată 
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare (articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale)6, din 25 
septembrie 2008 privind concentrarea și 
pluralismul mass-mediei în Uniunea 
Europeană7 și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media 
din Ungaria8,

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, 4 septembrie 2003 referitoare la 
televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 
articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată 
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare [articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale]6, din 25 
septembrie 2008 referitoare la
concentrarea și pluralismul mass-mediei în 
Uniunea Europeană7, din 25 noiembrie 
2010 referitoare la serviciile publice de 
radiodifuziune în era digitală: viitorul 
sistemului dual7a și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media 
din Ungaria8,

__________________
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7aTexte adoptate P7_TA(2010)0438.

Or. en

Amendamentul 7
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, din 4 septembrie 2003 referitoare 
la televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 
articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată 
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare (articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale)6, din 25 
septembrie 2008 privind concentrarea și 
pluralismul mass-mediei în Uniunea 
Europeană7 și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media 
din Ungaria8,

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, 4 septembrie 2003 referitoare la 
televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 
articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată 
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare [articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale]6, din 25 
septembrie 2008 referitoare la
concentrarea și pluralismul mass-mediei în 
Uniunea Europeană7, din 25 noiembrie 
2010 referitoare la serviciile publice de 
radiodifuziune în era digitală: viitorul 
sistemului dual7a și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media
din Ungaria8,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, din 4 septembrie 2003 referitoare 
la televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 
articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată 
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare (articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale)6, din 25 
septembrie 2008 privind concentrarea și 
pluralismul mass-mediei în Uniunea 
Europeană7 și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media 
din Ungaria8,

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, 4 septembrie 2003 referitoare la 
televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 
articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare [articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale]6, din 25
septembrie 2008 referitoare la
concentrarea și pluralismul mass-mediei în 
Uniunea Europeană7, din 25 noiembrie 
2010 referitoare la serviciile publice de 
radiodifuziune în era digitală: viitorul 
sistemului dual7a și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media
din Ungaria8,

Or. en

Amendamentul 9
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, din 4 septembrie 2003 referitoare 
la televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 
noiembrie 2002 referitoare la concentrarea 
mass-mediei2, din 4 septembrie 2003 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană 
(2002)3, 4 septembrie 2003 referitoare la 
televiziunea fără frontiere4, din 6 
septembrie 2005 referitoare la aplicarea 
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articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată 
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare (articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale)6, din 25 
septembrie 2008 privind concentrarea și 
pluralismul mass-mediei în Uniunea 
Europeană7 și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media 
din Ungaria8,

articolelor 4 și 5 din Directiva 89/552/CEE 
(„Televiziune fără frontiere”), modificată 
prin Directiva 97/36/CE, pentru perioada 
2001-20025, din 22 aprilie 2004 referitoare 
la riscurile de încălcare, în UE și, în special 
în Italia, a libertății de exprimare și 
informare [articolul 11 alineatul (2) din 
Carta drepturilor fundamentale]6, din 25 
septembrie 2008 referitoare la
concentrarea și pluralismul mass-mediei în 
Uniunea Europeană7, din 25 noiembrie 
2010 referitoare la serviciile publice de 
radiodifuziune în era digitală: viitorul 
sistemului dual7a și din 10 martie 2011 
referitoare la legislația privind mass-media 
din Ungaria8,

Or. en

Amendamentul 10
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Inițiativa europeană 
pentru pluralismul mass-mediei, care a 
fost înregistrată de Comisia Europeană și 
care vizează protecția pluralismului mass-
mediei prin armonizarea parțială a 
normelor naționale privind proprietatea și 
transparența mass-mediei, conflictele de 
interese cu oficiul politic și independența 
autorităților de supraveghere a mass-
mediei,

Or. en

Amendamentul 11
Renate Weber
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Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Protocolul privind 
sistemul de radiodifuziune publică în 
statele membre anexat la TUE8a,
__________________
8aProtocolul privind sistemul de 
radiodifuziune publică în statele membre 
(JO C 83, 30.3.2010, p. 312) cunoscut sub 
denumirea de Protocolul de la 
Amsterdam.

Or. en

Amendamentul 12
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere considerentul 8 și 
considerentul 94 din Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale1 care 
evidențiază necesitatea ca statele membre 
să prevină orice acțiune care creează 
poziții dominante, restricționează 
pluralismul și permite organismelor de 
reglementare independente să își 
desfășoare activitatea într-un mod 
transparent și imparțial,
__________________
1Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea 
de servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
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audiovizuale).

Or. en

Amendamentul 13
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Protocolul privind 
sistemul de radiodifuziune publică în 
statele membre, anexat la TUE8a,

Or. en

Amendamentul 14
Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere activitatea desfășurată cu 
privire la libertatea mass-mediei de către 
OSCE în general, și de către reprezentanta 
sa pentru libertatea mass-mediei, în 
particular, precum și rapoartele conexe,

– având în vedere activitatea desfășurată cu 
privire la libertatea mass-mediei de către 
OSCE în general, și de către reprezentanta 
sa pentru libertatea mass-mediei, în 
particular, rapoartele conexe, precum și 
discursul video din cadrul audierii 
Comitetului pentru libertăți civile privind 
libertatea mass-mediei, la 6 noiembrie 
2012,

Or. en

Amendamentul 15
Rui Tavares
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Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere studiul independent 
„Indicatorii pluralismului mass-mediei în 
statele membre – către o abordare bazată 
pe risc”, solicitat de Comisie în 2007 și 
emis în 2009, elaborat de K.U.Leuven –
ICRI, Jönköping International Business 
School – MMTC, Universitatea Central 
Europeană – CMCS și Ernst & Young 
Consultancy Belgium,

Or. en

Amendamentul 16
Rui Tavares, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere inițiativa în desfășurare 
a cetățenilor denumită „Inițiativa 
europeană pentru pluralismul mass-
mediei”1,
__________________
1 www.mediainitiative.eu

Or. en

Amendamentul 17
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
pentru cultură și educație din cadrul 
Parlamentului European referitor la 
„Serviciile publice de radiodifuziune în 
era digitală: viitorul sistemului dual” 
(2010/2028(INI)),

Or. en

Amendamentul 18
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
pentru cultură și educație din cadrul 
Parlamentului European referitor la 
concentrarea și pluralismul mass-mediei 
în Uniunea Europeană (2007/2253(INI)),

Or. en

Amendamentul 19
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Considerentul Α

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în democrație, mass-media 
joacă un rol fundamental, de „câine de 
pază”, , permițându-le cetățenilor să-și 
exercite dreptul de a fi informați, de a 
verifica și a de se pronunța cu privire la 
acțiunile și deciziile factorilor care exercită 
sau dețin putere sau influență, îndeosebi cu 
ocazia consultărilor electorale;

A. întrucât, în democrație, mass-media 
joacă un rol fundamental, de „câine de 
pază”, permițându-le cetățenilor să își 
exercite dreptul de a fi informați, de a 
verifica și de a se pronunța cu privire la 
acțiunile și deciziile factorilor care exercită 
sau dețin putere sau influență, îndeosebi cu 
ocazia consultărilor electorale; întrucât ei 



AM\919861RO.doc 13/114 PE500.572v01-00

RO

pot avea, de asemenea, un rol în stabilirea 
agendei publice utilizându-și autoritatea 
în calitate de funcționari răspunzători de 
circulația informațiilor și, prin urmare, 
acționează ca formatori de opinie;

Or. el

Amendamentul 20
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în democrație, mass-media 
joacă un rol fundamental, de „câine de 
pază”, , permițându-le cetățenilor să-și 
exercite dreptul de a fi informați, de a 
verifica și a de se pronunța cu privire la 
acțiunile și deciziile factorilor care 
exercită sau dețin putere sau influență, 
îndeosebi cu ocazia consultărilor 
electorale;

A. întrucât mass-media joacă un rol 
fundamental, de „câine de pază”, dat fiind 
faptul că furnizează informații 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 21
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât mass-media liberă și 
independentă și schimbul liber de 
informații au un rol decisiv în cadrul 
schimbărilor democratice care se produc 
în timpul regimurilor nedemocratice, 
după cum și Primăvara Arabă a 
demonstrate recent, se solicită Comisiei să 
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monitorizeze îndeaproape libertatea și 
pluralismul mass-mediei în țările 
candidate și să acorde suficientă atenție 
rolului unei mass-medii libere în 
promovarea democrației în întreaga lume; 
subliniază importanța Fondului european 
pentru democrație în această privință;

Or. en

Amendamentul 22
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât libertatea mass-mediei este 
un element fundamental al valorilor 
consacrate în tratate, precum democrația, 
pluralismul și respectul față de drepturile 
minorităților și întrucât istoria acestora, 
sub denumirea de „libertatea presei”, a 
fost o componentă a progresului unor idei 
democratice și a dezvoltării idealului 
European în istorie;

Or. en

Amendamentul 23
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât jurnaliștii ar trebui să fie 
eliberați de presiunea proprietarilor, a 
administratorilor, a guvernelor și a 
constrângerilor financiare;

Or. en
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Amendamentul 24
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât libertatea de exprimare în 
sfera publică s-a dovedit a fi formatoare 
de democrație și statul de drept în sine și 
coaxială cu existența și supraviețuirea sa;

Or. en

Amendamentul 25
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât o sferă publică autonomă și 
puternică, bazată pe o mass-media
independentă și pluralistă, constituie 
mediul esențial în care libertățile colective 
ale societății civile, cum ar fi, dreptul de 
întrunire și de asociere, precum și 
libertățile individuale, cum ar fi, libertatea 
de exprimare și dreptul de acces la 
informații, pot prospera;

Or. en

Amendamentul 26
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât libertatea mass-mediei, 
pluralismul și independența jurnalismului 
constituie elemente esențiale pentru 
exercitarea pe deplin a serviciilor de 
mass-media în întreaga Uniune și, în 
special, pe piața unică; astfel, orice 
restricționare a libertății mass-mediei, a 
pluralismului și a independenței 
jurnalismului constituie restricții ale 
libertății de opinie și, de asemenea, ale 
libertății economice;

Or. en

Amendamentul 27
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât informarea, prin natura sa și, 
având în vedere, în special, schimbările 
tehnologice din ultimele decenii, 
depășește granițele geografice și 
îndeplinește un rol esențial în informarea 
comunităților naționale care trăiesc în 
străinătate și oferă instrumente care 
facilitează cunoașterea și înțelegerea 
reciproce transfrontaliere și pe teritoriul 
statului; întrucât, inclusiv, dar fără a se 
limita la aceasta, mass-media online a 
dobândit un caracter general de care 
așteptările și nevoile publicului și, în 
special, ale consumatorilor de informații, 
depind în prezent;

Or. en
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Amendamentul 28
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât drepturile fundamentale la 
libertatea de exprimare și de informare ale 
cetățenilor nu pot fi garantate decât prin 
libertatea și pluralismul mass-mediei, care 
sunt singurele căi prin care jurnaliștii și 
mass-media își pot exercita dreptul și 
datoria de a informa cetățenii cu privire la 
evenimentele și deciziile de interes public;

B. întrucât drepturile fundamentale la 
libertatea de exprimare și de informare ale 
cetățenilor nu pot fi garantate decât prin 
libertatea și pluralismul mass-mediei, care 
sunt singurele căi prin care jurnaliștii și 
mass-media își pot exercita dreptul și 
datoria de a informa cetățenii cu privire la 
evenimentele și deciziile de interes public 
și prin care fiecare membru al societății 
are un drept de a-și exprima opiniile într-
un mod democratic și pașnic;

Or. en

Amendamentul 29
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât drepturile fundamentale la 
libertatea de exprimare și de informare ale 
cetățenilor nu pot fi garantate decât prin 
libertatea și pluralismul mass-mediei, care 
sunt singurele căi prin care jurnaliștii și 
mass-media își pot exercita dreptul și 
datoria de a informa cetățenii cu privire la 
evenimentele și deciziile de interes public;

B. întrucât drepturile fundamentale la 
libertatea de exprimare și de informare ale 
cetățenilor nu pot fi garantate decât prin 
libertatea și pluralismul mass-mediei, care 
sunt singurele căi prin care jurnaliștii și 
mass-media își pot exercita dreptul și 
datoria de a informa cetățenii într-un mod 
cinstit și neutru cu privire la evenimentele 
și deciziile de interes public;

Or. en

Amendamentul 30
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât drepturile fundamentale la 
libertatea de exprimare și de informare ale 
cetățenilor nu pot fi garantate decât prin 
libertatea și pluralismul mass-mediei, care 
sunt singurele căi prin care jurnaliștii și 
mass-media își pot exercita dreptul și 
datoria de a informa cetățenii cu privire la 
evenimentele și deciziile de interes public;

B. întrucât drepturile fundamentale la 
libertatea de exprimare și de informare ale 
cetățenilor pot fi garantate, de asemenea, 
prin libertatea și pluralismul mass-mediei, 
prin care jurnaliștii și mass-media își pot 
exercita dreptul și datoria de a informa 
cetățenii, într-un mod imparțial și obiectiv, 
cu privire la evenimentele și deciziile 
relevante de interes public;

Or. en

Amendamentul 31
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit constatării Curții 
Europene a Drepturilor Omului, din 
articolul 10 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, care conține 
dispoziții similare cu cele prevăzute la 
articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale, decurge o obligație pozitivă 
a statelor membre, și anume, aceea de a 
garanta pluralismul mass-mediei, făcând 
parte din acquis-ul comunitar;

Or. en

Amendamentul 32
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât transformările din sectorul 
mediatic și din cel al tehnologiilor de 
comunicare au redefinit spațiul 
schimbului de informații și modul în care 
oamenii sunt informați și opinia publică 
este conturată;

Or. en

Amendamentul 33
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât o sferă publică la nivelul UE 
bazată pe un respect permanent și 
neîntrerupt față de libertatea și 
pluralismul mass-mediei reprezintă un 
element crucial pentru procesul de 
integrare al Uniunii în conformitate cu 
valorile consacrate în tratate, 
responsabilitatea instituțiilor europene și 
dezvoltarea democrației europene, de 
exemplu, în ceea ce privește alegerile 
pentru Parlamentul European; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât un peisaj mediatic vibrant, 
competitiv și pluralist (audiovizual și 
scris) stimulează participarea cetățenilor 
în cadrul dezbaterii publice, fapt esențial 
pentru o bună funcționare a unui sistem 
democratic;

Or. en

Amendamentul 35
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ONG-urile, asociațiile care 
monitorizează libertatea mass-mediei, 
Consiliul Europei și OSCE, precum și 
studiile și rezoluțiile Parlamentului 
European au semnalat și avertizat cu 
privire la amenințările pe care le exercită 
asupra mass-mediei acțiunile guvernelor, 
inclusiv în Uniunea Europeană11;

C. întrucât ONG-urile, asociațiile care 
monitorizează libertatea mass-mediei, 
Consiliul Europei și OSCE, precum și 
studiile și rezoluțiile Parlamentului 
European au semnalat și avertizat cu 
privire la amenințările pe care le exercită 
asupra mass-mediei libere și independente
acțiunile guvernelor, inclusiv în Uniunea 
Europeană11;

Or. en

Amendamentul 36
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ONG-urile, asociațiile care 
monitorizează libertatea mass-mediei, 
Consiliul Europei și OSCE, precum și 
studiile și rezoluțiile Parlamentului 

C. întrucât ONG-urile, asociațiile care 
monitorizează libertatea mass-mediei, 
Consiliul Europei și OSCE, precum și 
studiile și rezoluțiile Parlamentului 
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European au semnalat și avertizat cu 
privire la amenințările pe care le exercită 
asupra mass-mediei acțiunile guvernelor, 
inclusiv în Uniunea Europeană11;

European au semnalat și avertizat cu 
privire la amenințările pe care le exercită 
asupra mass-mediei acțiunile guvernelor, 
inclusiv ale unora din Uniunea 
Europeană11;

Or. en

Amendamentul 37
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat 
angajamentul de a apăra pluralismul mass-
mediei, în calitatea sa de pilon esențial al 
dreptului la informare și al libertății de 
exprimare, consacrat prin articolul 11 al
Cartei drepturilor fundamentale;

E. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat 
angajamentul de a apăra pluralismul mass-
mediei, în calitatea sa de pilon esențial al 
dreptului la informare și al libertății de 
exprimare, care constituie elemente de 
referință pentru o cetățenie activă și o 
democrație participativă, consacrat prin 
articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 38
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat 
angajamentul de a apăra pluralismul mass-
mediei, în calitatea sa de pilon esențial al 
dreptului la informare și al libertății de 
exprimare, consacrat prin articolul 11 al 
Cartei drepturilor fundamentale;

E. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat 
angajamentul de a apăra și promova 
pluralismul mass-mediei, în calitatea sa de 
pilon esențial al dreptului la informare și al 
libertății de exprimare, consacrat prin 
articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 39
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât libertatea mass-mediei 
reprezintă un criteriu de calificare pentru 
aderarea țărilor candidate la UE pe baza 
criteriilor de la Copenhaga și a unuia 
dintre principiile pe care UE le 
promovează în politica sa străină și 
întrucât UE și statele sale membre ar 
trebui, în consecință, să conducă, de 
exemplu, pe plan intern, asigurând astfel 
credibilitatea și coerența; 

Or. en

Amendamentul 40
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Parlamentul și-a exprimat în 
repetate rânduri îngrijorarea în legătură cu 
libertatea, pluralismul și concentrarea 
mass-mediei și a solicitat Comisiei să 
acționeze în consecință, inclusiv prin 
prezentarea unei inițiative legislative în 
materie;

F. întrucât Parlamentul și-a exprimat în 
repetate rânduri îngrijorarea în legătură cu 
libertatea, pluralismul și concentrarea 
mass-mediei și a solicitat Comisiei, în 
calitate de gardian al tratatelor, să 
acționeze în consecință, inclusiv prin 
prezentarea unei inițiative legislative în 
materie;

Or. en
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Amendamentul 41
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, la 16 ianuarie 2007, Comisia a 
lansat o „abordare în trei etape”, constând 
dintr-un document de lucru al serviciilor 
Comisiei privind pluralismul mediatic, 
dintr-un studiu independent privind 
pluralismul mediatic în statele membre ale 
UE, însoțit de indicatori de evaluare a 
pluralismului mediatic în statele membre 
ale UE (în 2007) și din Comunicarea 
Comisiei privind indicatorii pluralismului 
mediatic în statele membre ale Uniunii 
Europene (în 2008), urmată de o consultare 
publică12;

G. întrucât, la 16 ianuarie 2007, Comisia a 
lansat o „abordare în trei etape”, constând
într-un document de lucru al serviciilor 
Comisiei privind pluralismul mediatic, 
într-un studiu independent privind 
pluralismul mediatic în statele membre ale 
UE, însoțit de indicatori de evaluare a 
pluralismului mediatic și de identificare a 
potențialelor riscuri în statele membre ale 
UE (în 2007) și în Comunicarea Comisiei 
privind indicatorii pluralismului mediatic 
în statele membre ale Uniunii Europene (în 
2008), urmată de o consultare publică12;

Or. en

Amendamentul 42
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, la 16 ianuarie 2007, Comisia a 
lansat o „abordare în trei etape”, constând 
dintr-un document de lucru al serviciilor 
Comisiei privind pluralismul mediatic, 
dintr-un studiu independent privind 
pluralismul mediatic în statele membre ale 
UE, însoțit de indicatori de evaluare a 
pluralismului mediatic în statele membre 
ale UE (în 2007) și din Comunicarea 
Comisiei privind indicatorii pluralismului 
mediatic în statele membre ale Uniunii 
Europene (în 2008), urmată de o consultare 
publică12;

G. întrucât, la 16 ianuarie 2007, Comisia a 
lansat o „abordare în trei etape”, constând 
într-un document de lucru al serviciilor 
Comisiei privind pluralismul mediatic, 
într-un studiu independent privind 
pluralismul mediatic în statele membre ale 
UE, însoțit de indicatori de evaluare a 
pluralismului mediatic în statele membre 
ale UE (în 2007) și în Comunicarea 
Comisiei privind indicatorii pluralismului 
mediatic în statele membre ale Uniunii 
Europene (în 2008), urmată de o consultare 
publică12; întrucât instrumentul pentru 
pluralismul mass-mediei elaborat în 



PE500.572v01-00 24/114 AM\919861RO.doc

RO

cadrul studiului independent nu a fost 
implementat încă;

Or. en

Amendamentul 43
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Comisia a renunțat la această 
abordare, deoarece nici nu a publicat 
comunicarea și nici nu a lansat consultarea 
publică;

H. întrucât Comisia a renunțat, din 
nefericire, la această abordare, deoarece 
nici nu a publicat comunicarea și nici nu a 
lansat consultarea publică;

Or. en

Amendamentul 44
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale a căpătat forță juridică; 
întrucât Carta este primul document 
internațional care proclamă în termeni 
expliciți că „libertatea și pluralismul 
mijloacelor de informare în masă sunt 
respectate” (articolul 11 alineatul (2)); 
întrucât tratatele conferă Uniunii Europene 
un mandat și o serie de competențe având 
drept scop asigurarea protecției drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană, în 
principal în temeiul articolelor 2 și 7 din 
TUE;

I. întrucât, odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale a căpătat forță juridică; 
întrucât carta este primul document 
internațional care proclamă în termeni 
expliciți că „libertatea și pluralismul 
mijloacelor de informare în masă sunt 
respectate” [articolul 11 alineatul (2)]; 
întrucât tratatele conferă Uniunii Europene 
un mandat și o serie de competențe având 
drept scop asigurarea protecției tuturor
drepturilor fundamentale în Uniunea 
Europeană, în principal în temeiul 
articolelor 2 și 7 din TUE;

Or. en
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Amendamentul 45
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât este de datoria statelor membre 
să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-
mediei, deoarece aceste principii sunt 
garantate și prin constituțiile și legile lor; 
întrucât, în cazul în care aceste libertăți 
sunt expuse unor riscuri grave sau sunt 
încălcate într-un stat membru, Uniunea 
Europeană trebuie să intervină, în temeiul 
tratatelor și al Cartei, pentru a apăra 
cadrul democratic și pluralist european și 
drepturile fundamentale;

J. întrucât este de datoria statelor membre 
să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-
mediei, deoarece aceste principii sunt 
garantate și prin constituțiile și legile lor și, 
de asemenea, să asigure cetățenilor 
accesul liber și egal la diverse surse de 
informare și astfel, la diverse puncte de 
vedere și opinii; întrucât, în cazul în care 
aceste libertăți sunt expuse unor riscuri 
grave sau sunt încălcate într-un stat 
membru, Uniunea Europeană trebuie să 
intervină la timp și eficient, în temeiul 
competențelor sale consacrate în tratate și 
în cartă, pentru a apăra cadrul democratic 
și pluralist european și drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 46
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât este de datoria statelor membre 
să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-
mediei, deoarece aceste principii sunt 
garantate și prin constituțiile și legile lor; 
întrucât, în cazul în care aceste libertăți 
sunt expuse unor riscuri grave sau sunt 
încălcate într-un stat membru, Uniunea 

J. întrucât este de datoria statelor membre 
să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-
mediei, deoarece aceste principii sunt 
garantate și prin constituțiile și legile lor; 
întrucât, ele au în plus datoria de a 
respecta și de a proteja viața privată și de 
familie, domiciliul și comunicațiile, 
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Europeană trebuie să intervină, în temeiul 
tratatelor și al Cartei, pentru a apăra cadrul 
democratic și pluralist european și 
drepturile fundamentale;

precum și datele personale ale cetățenilor 
în conformitate cu articolele 7 și 8 din 
cartă; întrucât, în cazul în care aceste 
libertăți sunt expuse unor riscuri grave sau 
sunt încălcate într-un stat membru, 
Uniunea Europeană trebuie să intervină, în 
temeiul tratatelor și al cartei, pentru a 
apăra cadrul democratic și pluralist 
european și drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 47
Marek Henryk Migalski

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât este de datoria statelor membre 
să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-
mediei, deoarece aceste principii sunt 
garantate și prin constituțiile și legile lor; 
întrucât, în cazul în care aceste libertăți 
sunt expuse unor riscuri grave sau sunt 
încălcate într-un stat membru, Uniunea 
Europeană trebuie să intervină, în 
temeiul tratatelor și al Cartei, pentru a 
apăra cadrul democratic și pluralist 
european și drepturile fundamentale;

J. întrucât este de datoria statelor membre 
să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-
mediei, deoarece aceste principii sunt 
garantate și prin constituțiile și legile lor;

Or. pl

Amendamentul 48
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât este de datoria statelor membre J. întrucât este de datoria statelor membre 
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să protejeze libertatea de opinie, de 
exprimare, de informare și libertatea mass-
mediei, deoarece aceste principii sunt 
garantate și prin constituțiile și legile lor; 
întrucât, în cazul în care aceste libertăți 
sunt expuse unor riscuri grave sau sunt 
încălcate într-un stat membru, Uniunea 
Europeană trebuie să intervină, în temeiul 
tratatelor și al Cartei, pentru a apăra cadrul 
democratic și pluralist european și 
drepturile fundamentale;

să promoveze și să protejeze în mod 
constant libertatea de opinie, de exprimare, 
de informare și libertatea mass-mediei, 
deoarece aceste principii sunt garantate și 
prin constituțiile și legile lor; întrucât, în 
cazul în care aceste libertăți sunt expuse 
unor riscuri grave sau sunt încălcate într-un 
stat membru, Uniunea Europeană trebuie 
să intervină, în temeiul tratatelor și al 
Cartei, pentru a apăra cadrul democratic și 
pluralist european și drepturile 
fundamentale;

Or. sl

Amendamentul 49
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât UE dispune de competențe în 
domenii legate de mass-media, precum 
piața internă, politica din domeniul 
audiovizualului, concurența, 
telecomunicațiile, subvențiile de stat, 
obligațiile de serviciu public și drepturile 
fundamentale; întrucât Parlamentul a 
susținut că, în acest temei, ar trebui 
elaborate standarde minime esențiale 
pentru a se asigura, garanta și promova 
libertatea de informare și un nivel adecvat 
de pluralism al mass-mediei și de 
guvernanță independentă a mass-mediei13; 
întrucât Comisia a încredințat Centrului 
pentru Pluralismul și Libertatea Mass-
mediei din cadrul Institutului Universitar 
European realizarea unei analize cu privire 
la sfera de competență a Uniunii Europene 
din domeniul libertății mass-mediei;

K. întrucât UE dispune de competențe în 
domenii legate de mass-media, precum 
piața internă, politica din domeniul 
audiovizualului, concurența, inclusiv
subvențiile de stat, telecomunicațiile și 
drepturile fundamentale; întrucât 
Parlamentul a susținut că, în acest temei, ar 
trebui elaborate standarde minime esențiale 
pentru a se asigura, garanta și promova 
libertatea de informare și un nivel adecvat 
de pluralism al mass-mediei și de 
guvernanță independentă a mass-mediei13; 
întrucât Comisia a încredințat Centrului 
pentru Pluralismul și Libertatea Mass-
mediei din cadrul Institutului Universitar 
European realizarea unei analize cu privire 
la sfera de competență a Uniunii Europene 
din domeniul libertății mass-mediei;

Or. en
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Amendamentul 50
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
serviciile publice de radio și televiziune în 
ceea ce privește independența editorială, 
angajarea personalului, pluralismul, 
neutralitatea și calitatea informațiilor, 
accesul și finanțarea, la originea cărora se 
află ingerințele politice și financiare 
nejustificate, precum și criza economică;

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
serviciile publice de radio și televiziune în 
ceea ce privește independența editorială 
față de politică și capital, condițiile de 
angajare precare, pluralismul, 
neutralitatea și calitatea informațiilor, 
accesul și finanțarea permanentă, la 
originea cărora se află ingerințele politice 
și financiare nejustificate, precum și criza 
economică;

Or. sl

Amendamentul 51
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
serviciile publice de radio și televiziune în 
ceea ce privește independența editorială, 
angajarea personalului, pluralismul, 
neutralitatea și calitatea informațiilor, 
accesul și finanțarea, la originea cărora se 
află ingerințele politice și financiare 
nejustificate, precum și criza economică;

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările și presiunea cu care 
se confruntă mass-media și serviciile 
publice de radio și televiziune în ceea ce 
privește, în special, independența 
editorială, angajarea personalului, 
pluralismul, neutralitatea și calitatea 
informațiilor, accesul și finanțarea, la 
originea cărora se află ingerințele politice 
și financiare nejustificate;

Or. en
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Amendamentul 52
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
serviciile publice de radio și televiziune în 
ceea ce privește independența editorială, 
angajarea personalului, pluralismul, 
neutralitatea și calitatea informațiilor, 
accesul și finanțarea, la originea cărora se 
află ingerințele politice și financiare 
nejustificate, precum și criza economică;

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
mass-media, în special, serviciile publice 
de radio și televiziune în ceea ce privește 
independența editorială, angajarea 
personalului, pluralismul, neutralitatea și 
calitatea informațiilor, accesul și 
finanțarea, la originea cărora se află 
ingerințele politice și financiare 
nejustificate, precum și criza economică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
serviciile publice de radio și televiziune în 
ceea ce privește independența editorială, 
angajarea personalului, pluralismul, 
neutralitatea și calitatea informațiilor, 
accesul și finanțarea, la originea cărora se 
află ingerințele politice și financiare 
nejustificate, precum și criza economică;

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
mass-media publică și privată în ceea ce 
privește independența editorială, angajarea 
personalului, pluralismul, neutralitatea și 
calitatea informațiilor, accesul și 
finanțarea, la originea cărora se află 
ingerințele politice și financiare 
nejustificate, precum și criza economică;

Or. en

Amendamentul 54
Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE
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Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
serviciile publice de radio și televiziune în 
ceea ce privește independența editorială, 
angajarea personalului, pluralismul, 
neutralitatea și calitatea informațiilor, 
accesul și finanțarea, la originea cărora se 
află ingerințele politice și financiare 
nejustificate, precum și criza economică;

L. întrucât apar motive de îngrijorare cu 
privire la provocările cu care se confruntă 
serviciile publice de radio și televiziune în 
ceea ce privește independența editorială, 
angajarea personalului, autocenzura,
pluralismul, neutralitatea și calitatea 
informațiilor, accesul și finanțarea, la 
originea cărora se află ingerințele politice 
și financiare nejustificate, precum și criza 
economică;

Or. en

Amendamentul 55
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât apar motive de îngrijorare în 
ceea ce privește rata ridicată a șomajului 
în rândul jurnaliștilor din Europa și 
numărul mare al acestora care activează 
ca liber-profesioniști, având o stabilitate 
limitată a locului de muncă și a 
sprijinului, precum și un grad mare de 
incertitudine;

Or. en

Amendamentul 56
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul M



AM\919861RO.doc 31/114 PE500.572v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât mass-media din sectorul privat 
se confruntă cu o concentrare crescândă, 
atât la nivel național, cât și transfrontalier, 
caracterizată prin apariția de conglomerate 
mass-media care își distribuie produsele în 
diferite țări, prin creșterea investițiilor în 
sectorul mass-mediei realizate în interiorul 
Uniunii Europene și prin influența 
crescândă exercitată în Europa de 
investitorii și de mass-media din afara 
acesteia,

M. întrucât mass-media din sectorul privat 
se confruntă cu o concentrare crescândă, 
atât la nivel național, cât și transfrontalier, 
caracterizată prin apariția de conglomerate 
mass-media care își distribuie produsele în 
diferite țări, prin creșterea investițiilor în 
sectorul mass-mediei realizate în interiorul 
Uniunii Europene și prin influența 
crescândă exercitată în Europa de 
investitorii și de mass-media din afara 
acesteia, conducând la monopolizarea 
informațiilor și la subminarea 
pluralismului opiniilor;

Or. en

Amendamentul 57
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât mass-media din sectorul privat 
se confruntă cu o concentrare crescândă, 
atât la nivel național, cât și transfrontalier, 
caracterizată prin apariția de conglomerate 
mass-media care își distribuie produsele în 
diferite țări, prin creșterea investițiilor în 
sectorul mass-mediei realizate în interiorul 
Uniunii Europene și prin influența 
crescândă exercitată în Europa de 
investitorii și de mass-media din afara 
acesteia,

M. întrucât mass-media din sectorul privat 
se confruntă cu o concentrare crescândă, 
atât la nivel național, cât și transfrontalier, 
caracterizată prin apariția de conglomerate 
mass-media care își distribuie produsele în 
diferite țări, prin creșterea investițiilor în 
sectorul mass-mediei realizate în interiorul 
Uniunii Europene și prin influența 
crescândă exercitată în Europa de 
investitorii și de mass-media din afara 
acesteia; întrucât există o anumită 
preocupare în ceea ce privește sursele de 
finanțare a unei părți a mass-mediei 
private, inclusiv în Uniunea Europeană;

Or. en
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Amendamentul 58
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât apar motive de îngrijorare în 
ceea ce privește libertatea mass-mediei în 
Polonia, unde peste 2,25 milioane de 
cetățeni polonezi au semnat o petiție prin 
care solicită să i se acorde canalului de 
televiziune catolic TV Trwam un loc în 
grila de programe și prin care protestează 
împotriva limitării pluralismului mass-
mediei în Polonia; întrucât mai multe 
marșuri de protest, unele dintre ele chiar 
puternice, au fost organizate în peste 60 
de orașe poloneze;

Or. pl

Amendamentul 59
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât criza financiară actuală 
pune în pericol pluralitatea mass-mediei, 
cauzând probleme, inclusiv amenințări la 
adresa libertății discursului și a cenzurii, 
colapsul financiar al numeroaselor 
instituții mass-media și concedierile de 
personal au afectat mass-media publică în 
mai multe state membre; întrucât 
măsurile de austeritate care diminuează 
finanțarea publică destinată mass-mediei 
publice amenință libertatea și existența 
acestora; 

Or. sl
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Amendamentul 60
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât populația europeană, în 
cadrul a numeroase anchete, studii de 
opinie și inițiative publice, și-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la deteriorarea 
condiției libertății și a pluralismului mass-
mediei și a solicitat în repetate rânduri 
măsuri ale UE pentru menținerea 
libertății mass-mediei și dezvoltarea unui 
peisaj mediatic puternic, independent și 
pluralist;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât accelerarea ciclului de știri a 
condus la deficiențe severe ale 
jurnaliștilor, precum omiterea verificării 
și a controlului dublu al surselor 
jurnalistice;

Or. en

Amendamentul 62
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât dezvoltarea unui mediu 
digital poate juca un rol esențial pentru 
accesul la informații online al cetățenilor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 63
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât peisajul mediatic suferă 
transformări fundamentale și întrucât, 
îndeosebi în această perioadă de criză 
economică, un procent tot mai mare de 
jurnaliști lucrează în condiții precare de 
muncă și se confruntă cu o lipsă de 
securitate socială, comparativ cu 
standardele pieței muncii și cu provocările 
asociate pentru viitorul jurnalismului;

Or. sl

Amendamentul 64
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât, cetățenii au trimis la 
Parlamentul European petiții referitoare 
la aceleași preocupări și cereri, indicând 
astfel o solicitare de acțiune de către 
instituțiile europene, și anume, de către 
Parlament;
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Or. en

Amendamentul 65
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Mc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mc. întrucât schimbările tehnologice 
aduse de internet, de informatica 
personală și, cel mai recent, de 
informatica mobilă, au modificat 
infrastructura informațională în moduri 
care au avut consecințe asupra modelului 
de afaceri al unei mass-medii mai 
tradiționale, în special, în ceea ce privește 
fiabilitatea sa pe piața de publicitate, 
periclitând astfel supraviețuirea titlurilor 
de mass-media care îndeplinesc un rol 
civic și democratic important; prin 
urmare, întrucât este obligația 
autorităților publice, la nivel de stat 
membru, cât și la nivel de Uniune, de a 
crea un set de instrumente disponibil pe 
parcursul acestei perioade de tranziție, 
care să contribuie la garantarea 
supraviețuirii valorilor și a sarcinilor 
realizate de o mass-media independentă, 
indiferent de platforma tehnologică pe 
care și-o asumă acum sau pe viitor; în 
această privință, îndeamnă Comisia să 
realizeze un studiu cu privire la efectele 
schimbărilor tehnologice asupra 
modelului de afaceri al mass-mediei și la 
consecințele sale asupra libertății și 
pluralismului mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 66
Rui Tavares
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Propunere de rezoluție
Considerentul Md (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Md. întrucât recenta criză economică a 
îngreunat dificultățile întâmpinate de 
titlurile de mass-media și, prin sporirea 
precarității rolului jurnaliștilor, a făcut 
peisajul mediatic mai vulnerabil la 
presiunea economică sau politică, precum 
și mai fragil în sine; aceste fenomene au 
avut consecințe speciale asupra genurilor 
jurnalistice care sunt mai costisitoare sau 
necesită mai mult timp pentru a se 
dezvolta, precum jurnalismul de 
investigație, reportajul și realizarea de 
corespondențe internaționale și europene; 
întrucât aceste tipuri de jurnalism sunt 
esențiale pentru a garanta 
responsabilizarea și responsabilitatea 
autorităților publice și politice, pentru a 
opri abuzurile de putere economică și 
instituțională și pentru a asigura 
descoperirea și urmărirea penală a 
activității infracționale în domeniul 
social, de mediu sau umanitar; invită 
Comisia să realizeze un studiu privind 
efectele crizei și ale condițiilor precare de 
angajare în comunitatea jurnalistică, în 
scopul de a analiza și a încerca să se 
remedieze consecințele acestora asupra 
libertății și a pluralismului mass-mediei; 

Or. en

Amendamentul 67
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Me (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Me. întrucât schimbările tehnologice, 
numărul mare de profesioniști 
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independenți din domeniul jurnalistic și 
achiziționarea de competențe pluraliste 
necesare pentru a acumula și genera 
calitate dau naștere și în prezent unor 
oportunități de creare a unei noi 
platforme transversale și a unor 
întreprinderi jurnalistice transnaționale 
care pot fi sprijinite atât prin politici 
publice, cât și prin politici bazate pe piață; 

Or. en

Amendamentul 68
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să respecte, să garanteze, să 
apere și să promoveze dreptul fundamental 
la libertatea de exprimare și de informare și 
la libertatea și pluralismul mass-mediei și 
să se abțină, în consecință, de la a exercita 
amenințări la adresa acestei libertăți, cum 
ar fi tentativele de influențare ilicită și pe 
criterii politice a mass-mediei, de impunere 
a unui control partizan și de cenzură a 
acesteia, și să elaboreze mecanisme 
destinate să împiedice astfel de amenințări;

1. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să respecte, să garanteze, să 
apere și să promoveze dreptul fundamental 
la libertatea de exprimare și de informare și 
la libertatea și pluralismul mass-mediei și 
să se abțină, în consecință, de la a exercita 
amenințări la adresa acestei libertăți, cum 
ar fi tentativele de influențare ilicită și pe 
criterii politice a mass-mediei, de impunere 
a unui control partizan și de cenzură a 
acesteia, și să elaboreze mecanisme 
destinate să împiedice astfel de amenințări 
și șantajul financiar motivat din punct de 
vedere politic al serviciilor publice de 
radio și televiziune, inclusiv stabilirea 
motivată din punct de vedere politic de 
serviciile de radio și televiziune deținute 
de stat;

Or. sl

Amendamentul 69
Elena Băsescu



PE500.572v01-00 38/114 AM\919861RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să respecte, să garanteze, să 
apere și să promoveze dreptul fundamental 
la libertatea de exprimare și de informare și 
la libertatea și pluralismul mass-mediei și 
să se abțină, în consecință, de la a exercita 
amenințări la adresa acestei libertăți, cum 
ar fi tentativele de influențare ilicită și pe 
criterii politice a mass-mediei, de impunere 
a unui control partizan și de cenzură a 
acesteia, și să elaboreze mecanisme 
destinate să împiedice astfel de amenințări;

1. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să respecte, să garanteze, să 
apere și să promoveze dreptul fundamental 
la libertatea de exprimare și de informare și 
la libertatea și pluralismul mass-mediei și 
să se abțină, în consecință, de la a exercita 
amenințări la adresa acestei libertăți, cum 
ar fi tentativele de influențare ilicită și pe 
criterii politice a mass-mediei, de impunere
a unui control partizan și de cenzură a 
acesteia, și să elaboreze și să sprijine 
mecanismele destinate să împiedice astfel 
de amenințări;

Or. en

Amendamentul 70
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să respecte, să garanteze, să 
apere și să promoveze dreptul fundamental 
la libertatea de exprimare și de informare și 
la libertatea și pluralismul mass-mediei și 
să se abțină, în consecință, de la a exercita 
amenințări la adresa acestei libertăți, cum 
ar fi tentativele de influențare ilicită și pe 
criterii politice a mass-mediei, de impunere 
a unui control partizan și de cenzură a 
acesteia, și să elaboreze mecanisme 
destinate să împiedice astfel de amenințări;

1. dat fiind faptul că mass-media publică 
se află sub influența și presiunea unor 
grupuri politice sau servește interese 
politice private, solicită statelor membre și 
Uniunii Europene să respecte, să garanteze, 
să apere și să promoveze dreptul 
fundamental la libertatea de exprimare și 
de informare și la libertatea și pluralismul 
mass-mediei și să se abțină, în consecință, 
de la a exercita amenințări la adresa acestei 
libertăți, cum ar fi tentativele de influențare 
ilicită și pe criterii politice a mass-mediei, 
de impunere a unui control partizan și de 
cenzură a acesteia, și să elaboreze 
mecanisme destinate să împiedice astfel de 
amenințări;
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Or. en

Amendamentul 71
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să respecte, să garanteze, să 
apere și să promoveze dreptul fundamental 
la libertatea de exprimare și de informare și 
la libertatea și pluralismul mass-mediei și 
să se abțină, în consecință, de la a exercita 
amenințări la adresa acestei libertăți, cum 
ar fi tentativele de influențare ilicită și pe 
criterii politice a mass-mediei, de impunere 
a unui control partizan și de cenzură a 
acesteia, și să elaboreze mecanisme 
destinate să împiedice astfel de amenințări;

1. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să respecte, să garanteze, să 
apere și să promoveze dreptul fundamental 
la libertatea de exprimare și de informare și 
la libertatea și pluralismul mass-mediei și 
să se abțină, în consecință, de la a exercita 
amenințări la adresa acestei libertăți, cum 
ar fi tentativele de influențare ilicită și pe 
criterii politice a mass-mediei, de limitare 
sau restrângere abuzivă a libertății și 
independenței mass-media, inclusiv prin 
invocarea unor argumente de ordin 
securitar, de impunere a unui control 
partizan și de cenzură a acesteia, și să 
elaboreze mecanisme destinate să 
împiedice astfel de amenințări;

Or. ro

Amendamentul 72
Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
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un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul maxim al
întregului spectru politic și social și 
continuitatea, în loc să depindă de voința
deținătorilor puterii;

Or. nl

Amendamentul 73
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii; remarcă faptul 
că fiecare stat membru ar trebui să 
stabilească o listă de criterii pentru 
numirea responsabililor sau a comisiilor 
mass-mediei de stat, în conformitate cu 
principiile independenței, integrității, 
experienței și profesionalismului; 

Or. en
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Amendamentul 74
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea,
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

2. solicită statelor membre elaborarea unor 
proceduri și a unor mecanisme de selecție 
și de numire a responsabililor din mass-
media, a consiliilor de administrație, a 
consiliilor mass-mediei și a conducerii 
organismelor de reglementare care să se 
desfășoare într-un climat de transparență, 
să fie întemeiate pe merite și pe o 
experiență incontestabilă și să asigure 
profesionalismul, integritatea și 
independența, reprezentând pe cât posibil 
întregul spectru politic și social, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

Or. en

Amendamentul 75
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
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independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem de recompense în funcție de 
rezultatele alegerilor sau de voința 
deținătorilor puterii;

Or. en

Amendamentul 76
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

2. solicită statelor membre elaborarea unor 
proceduri și a unor mecanisme de selecție 
și de numire a responsabililor din mass-
media, a consiliilor de administrație, a 
consiliilor mass-mediei și a conducerii 
organismelor de reglementare care să se 
desfășoare într-un climat de transparență, 
să fie întemeiate pe merite și pe o 
experiență incontestabilă și să asigure 
profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii; solicită statelor 
membre să stabilească garanții pentru a 
asigura independența consiliilor mass-
mediei și a conducerii organismelor de 
reglementare față de influența politică a 
guvernului, față de majoritatea 
parlamentară sau față de orice alt grup al 
societății; 

Or. en
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Amendamentul 77
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor publici din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 

2. solicită statelor membre elaborarea unor 
proceduri și a unor mecanisme de selecție 
și de numire a responsabililor din mass-
media, a consiliilor de administrație, a 
consiliilor mass-mediei și a conducerii 
organismelor de reglementare care să se 
desfășoare într-un climat de transparență, 
să fie întemeiate pe merite și pe o 
experiență incontestabilă și să asigure 
profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și securitatea juridică, în 
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unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

locul criteriilor politice sau partizane din 
cadrul unui sistem în care posturile se 
acordă în funcție de rezultatele alegerilor 
sau de voința deținătorilor puterii;

Or. en

Amendamentul 79
Rui Tavares, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită elaborarea unor proceduri și a 
unor mecanisme de selecție și de numire a 
responsabililor din mass-media, a 
consiliilor de administrație, a consiliilor 
mass-mediei și a conducerii organismelor 
de reglementare care să se desfășoare într-
un climat de transparență, să fie întemeiate 
pe merite și pe o experiență incontestabilă 
și să asigure profesionalismul, integritatea, 
independența, consensul întregului spectru 
politic și social și continuitatea, în locul 
criteriilor politice sau partizane din cadrul 
unui sistem în care posturile se acordă în 
funcție de rezultatele alegerilor sau de 
voința deținătorilor puterii;

2. solicită elaborarea de standarde minime 
la nivelul UE, cu caracter juridic 
obligatoriu pentru proceduri și mecanisme 
de selecție și de numire a responsabililor 
din mass-media, a consiliilor de 
administrație, a consiliilor mass-mediei și a 
conducerii organismelor de reglementare 
care să se desfășoare într-un climat de 
transparență, să fie întemeiate pe merite și 
pe o experiență incontestabilă și să asigure 
profesionalismul, integritatea, 
independența și, în ceea ce privește 
serviciile publice de radiodifuziune,
consensul întregului spectru politic și 
social și continuitatea, în locul criteriilor 
politice sau partizane din cadrul unui 
sistem în care posturile se acordă în funcție 
de rezultatele alegerilor sau de voința 
deținătorilor puterii;

Or. en

Amendamentul 80
Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pluralismul mass-mediei 
constituie un pilon al libertății mass-
mediei, asigurându-i diversificarea și 
accesul la diferiți factori sociali și politici 
și la opinii și puncte de vedere diferite 
(exprimate inclusiv de ONG-uri, cetățeni, 
asociații, minorități etc.) și oferă un larg 
spectru de opinii;

3. subliniază că pluralismul mass-mediei 
constituie un pilon al libertății mass-
mediei, asigurându-i diversificarea și 
accesul la diferiți factori sociali și politici 
și la opinii și puncte de vedere diferite 
(exprimate inclusiv de ONG-uri, cetățeni, 
asociații, minorități etc.) și oferă un larg 
spectru de opinii; subliniază importanța 
exercitării dreptului la libertatea de 
exprimare fără niciun fel de discriminare 
și pe baza egalității și a egalității de 
tratament;

Or. en

Amendamentul 81
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pluralismul mass-mediei 
constituie un pilon al libertății mass-
mediei, asigurându-i diversificarea și 
accesul la diferiți factori sociali și politici 
și la opinii și puncte de vedere diferite 
(exprimate inclusiv de ONG-uri, cetățeni, 
asociații, minorități etc.) și oferă un larg 
spectru de opinii;

3. subliniază că pluralismul mass-mediei 
constituie un pilon al libertății mass-
mediei, asigurându-i diversificarea și 
accesul la diferiți factori sociali și politici 
și la opinii și puncte de vedere diferite 
(exprimate inclusiv de ONG-uri, cetățeni, 
asociații, minorități etc.) și oferă un larg 
spectru de opinii; consideră că furnizarea 
de informații variate și obiective 
publicului este esențială pentru a crea și a 
menține o opinie publică democratică; pe 
lângă regulamentele existente, ar trebui 
să se reflecteze asupra cerinței privind 
furnizarea de informații echilibrate (și 
dreptul la replică), a mijloacelor prin care 
alte regulamente minime comune 
europene pot fi stabilite și modul în care 
implementarea acestora poate deveni 
obligatorie pentru conținutul online;
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Or. hu

Amendamentul 82
Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pluralismul mass-mediei 
constituie un pilon al libertății mass-
mediei, asigurându-i diversificarea și 
accesul la diferiți factori sociali și politici 
și la opinii și puncte de vedere diferite 
(exprimate inclusiv de ONG-uri, cetățeni, 
asociații, minorități etc.) și oferă un larg 
spectru de opinii;

3. subliniază că pluralismul mass-mediei și 
independența jurnalistică și editorială
constituie piloni ai libertății mass-mediei, 
asigurându-le diversificarea și accesul la 
diferiți factori sociali și politici și la opinii 
și puncte de vedere diferite (exprimate 
inclusiv de ONG-uri, cetățeni, asociații, 
minorități etc.) și oferă un larg spectru de 
opinii;

Or. en

Amendamentul 83
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că o concentrare a 
proprietății sistemelor mass-mediei care 
pun în pericol pluralismul și diversitatea 
culturală și conduce la uniformitatea 
conținutului mass-mediei; îndeamnă 
Comisia să apere pluralismul mass-mediei 
pentru a asigura că toți cetățenii UE au 
acces la o mass-media liberă și 
diversificată în toate statele membre și să 
recomande îmbunătățiri atunci când este 
necesar;
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Or. en

Amendamentul 84
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită statelor membre să asigure că 
comunitățile culturale distribuite în mai 
multe guverne regionale sau state membre 
pot avea acces la mass-media în limba lor 
și că nicio decizie politică nu îi privează 
de acest acces;

Or. en

Amendamentul 85
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3а. reamintește că, potrivit Curții 
Europene a Drepturilor Omului, statele 
membre trebuie să garanteze pluralismul 
mass-mediei în temeiul articolului 10 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului. Articolul 10 din convenție conține 
dispoziții similare cu cele ale 
articolului 11 din Carta drepturilor 
fundamentale, care face parte din acquis-
ul comunitar;

Or. bg

Amendamentul 86
Kinga Gál
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.;

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.; constată că accesul liber pe piață 
conduce la o creștere rapidă a numărului 
de furnizori comerciali de mass-media, 
astfel încât, pentru acești furnizori, ar 
putea fi necesară stabilirea unor cerințe 
suplimentare referitoare la accesul public 
la un conținut de sprijinire a valorilor și 
de creare de valoare;

Or. hu

Amendamentul 87
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.;

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile pentru diverse publicuri, 
independent de presiunea impusă de 
politică și de capital; subliniază că mass-
mediei din sectorul privat îi revin atribuții 
similare în ceea ce privește informarea, mai 
ales cea cu caracter instituțional și politic, 
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îndeosebi cu ocazia alegerilor, a
referendumurilor etc.;

Or. sl

Amendamentul 88
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.;

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.; îndeamnă statele membre să 
scutească mass-media independentă care 
nu este dedicată divertismentului de taxa 
pe valoare adăugată și să introducă o 
impozitare suplimentară/majorată pentru 
programele mass-media cu conținut 
pornografic; 

Or. bg

Amendamentul 89
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
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și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.;

și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază importanța 
faptului că acest serviciu public nu 
servește interese private sau este 
influențat în vreun fel de persoane de pe
scena politică din statele membre sau de 
grupuri politice din țări terțe; subliniază 
că mass-mediei din sectorul privat îi revin 
atribuții similare în ceea ce privește 
informarea, mai ales cea cu caracter 
instituțional și politic, îndeosebi cu ocazia 
alegerilor, a referendumurilor etc.;

Or. en

Amendamentul 90
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.;

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, în satisfacerea 
nevoilor cetățenilor, și îndatoririle lor 
instituționale de a oferi un înalt nivel de 
calitate și informații precise și credibile; 
subliniază că mass-mediei din sectorul 
privat îi revin atribuții similare în ceea ce 
privește informarea, mai ales cea cu 
caracter instituțional și politic, îndeosebi cu 
ocazia alegerilor, a referendumurilor etc.;

Or. en

Amendamentul 91
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, referendumurilor etc.;

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază necesitatea 
garantării independenței profesionale a 
agențiilor naționale de știri; solicită 
interzicerea aplicării de mijloace și 
metode care ar putea conduce la crearea 
de monopoluri în domeniul știrilor;
subliniază că mass-mediei din sectorul 
privat îi revin atribuții similare în ceea ce 
privește informarea, mai ales cea cu 
caracter instituțional și politic, îndeosebi cu 
ocazia alegerilor, referendumurilor etc.;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, 
îndeosebi cu ocazia alegerilor, a
referendumurilor etc.;

4. subliniază rolul fundamental al unui 
sistem dual european realmente 
echilibrat, în care mass-media publică și 
privată își respectă rolul propriu; 
reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, îndeosebi 
informarea cu caracter instituțional și 
politic, cum ar fi cea din contextul 
alegerilor, al referendumurilor etc.;
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Or. en

Amendamentul 93
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.;

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile, mai ales cea cu caracter 
instituțional și politic, îndeosebi cu ocazia 
alegerilor, a referendumurilor etc.;

Or. en

Amendamentul 94
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile; subliniază că mass-mediei din 
sectorul privat îi revin atribuții similare în 
ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
etc.;

4. reamintește importanța rolului serviciilor 
publice de mass-media, care sunt finanțate 
de către cetățeni prin intermediul statului, 
și îndatoririle lor instituționale de a oferi un 
înalt nivel de calitate și informații precise 
și credibile și de a asigura spațiu pentru 
nișele care nu sunt rentabile pentru mass-
media privată; subliniază că mass-mediei 
din sectorul privat îi revin atribuții similare 
în ceea ce privește informarea, mai ales cea 
cu caracter instituțional și politic, îndeosebi 
cu ocazia alegerilor, a referendumurilor 
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etc.;

Or. en

Amendamentul 95
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște că autoreglementarea 
permanentă și inițiativele nelegislative, 
atunci când sunt independente, imparțiale 
și transparente, au un rol important în 
garantarea libertății mass-mediei; solicită 
Comisiei să ia măsuri pentru a sprijini 
independența mass-mediei și a agențiilor 
sale de reglementare, față de stat (inclusiv 
la nivel european), cât și față de interesele 
puternic comerciale; 

Or. en

Amendamentul 96
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește că Protocolul nr. 29 din 
tratate recunoaște că sistemul de 
radiodifuziune publică este direct legat de 
nevoile democratice, sociale și culturale 
ale fiecărei societăți și de nevoia de a 
menține pluralismul mass-mediei și, prin 
urmare, prevede că statele membre pot 
finanța serviciile publice de 
radiodifuziune doar dacă acest lucru este 
prevăzut pentru îndeplinirea misiunii de 
serviciu public și dacă nu afectează 
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condițiile comerciale și concurențiale din 
Uniune într-o măsură care să contravină 
intereselor comune;

Or. en

Amendamentul 97
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește rolul specific și distinctiv 
al serviciilor publice de mass-media, astfel 
cum prevede Protocolul de la Amsterdam 
privind sistemul public de radiodifuziune 
din statele membre, care are legătură 
directă cu nevoile democratice, sociale și 
culturale ale fiecărei societăți și cu nevoia 
de a menține pluralismul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 98
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește rolul specific și distinctiv 
al serviciilor publice de mass-media, astfel 
cum prevede Protocolul de la Amsterdam 
privind sistemul public de radiodifuziune 
din statele membre, care are legătură 
directă cu nevoile democratice, sociale și 
culturale ale fiecărei societăți și cu nevoia 
de a menține pluralismul mass-mediei;

Or. en
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Amendamentul 99
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază importanța unei finanțări 
adecvate, proporționale și stabile pentru 
mass-media publică cu scopul de a 
garanta independența politică și 
economică, astfel încât serviciile publice 
de mass-media să își poată îndeplini pe 
deplin misiunea – inclusiv rolul lor social, 
educațional, cultural și democratic – de a 
se putea adapta la schimbările din lumea 
digitală și de a contribui la o societate 
favorabilă incluziunii bazată pe 
cunoaștere și informare, în care accesul 
la mass-media de înaltă calitate să fie 
deschis tuturor;

Or. en

Amendamentul 100
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că stabilitatea locului de 
muncă, jurnalismul etic și responsabil 
bazat pe codul deontologic al jurnaliștilor 
este necesară pentru supraviețuirea unui 
jurnalism de investigație de calitate și că 
aceste aspecte ale muncii pe piața mass-
media ar trebui redate jurnaliștilor; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
încurajeze această redare; 

Or. en
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Amendamentul 101
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. evidențiază tendința îngrijorătoare 
înregistrată în mai multe state membre de 
a aplica tăieri bugetare mari sau de a 
reduce activitatea mass-mediei publice, 
fapt care le diminuează capacitatea de a-
și îndeplini misiunea; îndeamnă statele 
membre să contracareze această tendință 
și să asigure o finanțare adecvată, 
sustenabilă și previzibilă a serviciilor 
publice de mass-media; 

Or. en

Amendamentul 102
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. evidențiază tendința îngrijorătoare 
înregistrată în mai multe state membre de 
a aplica tăieri bugetare considerabile sau 
de a reduce activitatea mass-mediei 
publice, fapt care le diminuează 
capacitatea de a-și îndeplini misiunea; 
îndeamnă statele membre să contracareze 
această tendință și să asigure o finanțare 
adecvată, sustenabilă și previzibilă a 
serviciilor publice de mass-media; 

Or. en
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Amendamentul 103
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a nu se abuza 
de măsurile de reglementare a accesului pe 
piață al radiodifuzorilor prin intermediul 
acordării licențelor de emisie și al 
procedurilor de autorizare, de normele 
referitoare la protecția statului, la 
securitatea națională militară și la ordinea 
publică și de normele referitoare la 
protecția moralei publice și a copilului, cu 
scopul de a impune un control și o cenzură 
cu caracter politic sau partizan asupra 
mass-mediei și de a obstrucționa dreptul 
fundamental al cetățenilor de a fi informați 
în legătură cu problemele de interes și 
importanță publică; avertizează cu privire 
la faptul că mass-media nu trebuie să fie 
amenințate de influența anumitor grupuri 
de interese sau lobby-uri, a unor factori 
economici sau grupuri religioase;

5. subliniază necesitatea de a nu se abuza 
de măsurile de reglementare a accesului pe 
piață al radiodifuzorilor prin intermediul 
acordării licențelor de emisie și al 
procedurilor de autorizare, de normele 
referitoare la protecția statului, la 
securitatea națională militară și la ordinea 
publică și de normele referitoare la 
protecția moralei publice și a copilului, cu 
scopul de a impune un control și o cenzură 
cu caracter politic sau partizan asupra 
mass-mediei și de a obstrucționa dreptul 
fundamental al cetățenilor de a fi informați 
în legătură cu problemele de interes și 
importanță publică; remarcă faptul că, în 
această privință, ar trebui asigurat un 
echilibru corespunzător; avertizează cu 
privire la faptul că mass-media nu ar trebui
să fie amenințate de influența anumitor 
grupuri de interese sau lobby-uri, a unor 
factori economici sau grupuri religioase;

Or. en

Amendamentul 104
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că trebuie acordată 
suficientă atenție nivelului de concentrare 
a proprietății asupra mass-mediei în 
statele membre; subliniază, în același 
timp că noțiunea de pluralism al mass-
media nu se poate limita la acest aspect, 
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dat fiind faptul că include, de asemenea, 
probleme legate de interzicerea cenzurii și 
asigurarea protecției surselor și 
informatorilor, de presiunile venite din 
partea actorilor politici și a forțelor pieței, 
de transparență, de condițiile de muncă 
ale jurnaliștilor, de autoritățile de control 
asupra mass-mediei, de diversitatea 
culturală, de dezvoltarea de tehnologii 
noi, de accesul nelimitat la informații și la 
comunicare, de accesul necenzurat la 
internet și de decalajul digital;

Or. en

Amendamentul 105
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește importanța adaptării 
sferei de aplicare a regulamentului la 
caracterul specific al fiecărei mass-medii; 
subliniază importanța stabilirii unor 
organisme de autoreglementare a mass-
mediei, precum comisiile și Ombudsmanii 
pentru soluționarea plângerilor; solicită 
Comisiei să monitorizeze dacă legislația 
adoptată în statele membre ar putea 
conduce la subminarea libertății mass-
mediei și la permiterea oricărui tip de 
interferență guvernamentală în mass-
media;

Or. en

Amendamentul 106
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; subliniază că existența unor 
grupuri de presă deținute de întreprinderi 
care pot acorda contracte de achiziții 
publice reprezintă o amenințare la adresa 
independenței mass-mediei și solicită 
norme destinate să asigure o abordare și o 
soluționare adecvate a conflictelor de 
interese; subliniază că publicitatea și 
sponsorizările pot cauza interferențe cu 
linia editorială a mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 107
Marek Henryk Migalski

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
statelor membre să asigure existența 
concurenței, astfel încât să elimine și să 
evite pozițiile dominante și să garanteze 
accesul pe piață al noilor operatori; solicită 
norme destinate să asigure o abordare și o 
soluționare adecvate a conflictelor de 
interese; subliniază că publicitatea și 
sponsorizările pot cauza interferențe cu 
linia editorială a mass-mediei;

Or. pl
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Amendamentul 108
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să acționeze 
în vederea adoptării unor măsuri în limita 
competențelor lor în vederea combaterii 
unei concentrări excesive a mass-mediei,
să asigure existența concurenței, astfel 
încât să elimine și să evite pozițiile 
dominante și să garanteze accesul pe piață 
al noilor operatori; solicită norme destinate 
să asigure o abordare și o soluționare 
adecvate a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

Or. sl

Amendamentul 109
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită Comisiei să realizeze o 
evaluare a impactului fiecărui act 
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adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

legislativ în domeniul concurenței, în ceea 
ce privește situația mass-mediei; solicită
norme destinate să asigure o abordare și o 
soluționare adecvate a conflictelor de 
interese; critică faptul că publicitatea și 
sponsorizările pot cauza interferențe cu 
linia editorială a mass-mediei; solicită 
Comisiei să monitorizeze și statelor 
membre să garanteze că statul și 
societățile de stat nu influențează 
libertatea de informare și de exprimare și 
pluralismul mass-mediei prin politicile lor 
în domeniul publicității;

Or. en

Amendamentul 110
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvate a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei; reamintește importanța 
transparenței unei finanțări a mass-
mediei și a unor norme clare privind 
aspectele financiare ale publicității și ale 
sponsorizării;

Or. en
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Amendamentul 111
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate și că, în acest 
scop, ar trebui creat și menținut un 
registru european unic obligatoriu privind 
proprietarii și mass-media, în vederea 
furnizării de informații publicului; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvate a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

Or. bg

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvate a conflictelor de interese; 
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subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

subliniază că publicitatea și sponsorizările 
nu ar trebui să cauzeze niciodată
interferențe cu linia editorială a mass-
mediei;

Or. en

Amendamentul 113
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvate a conflictelor de interese; solicită 
punerea în aplicare efectivă a unor norme 
în scopul de a asigura proceduri 
transparente și oneste pentru alocarea 
publicității de stat, astfel încât să 
garanteze că publicitatea și sponsorizările 
nu cauzează interferențe cu linia editorială 
a mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 114
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 6. consideră că proprietatea și 
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managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvate a conflictelor de interese și, în 
special, să asigure că proprietarii 
beneficiari ai conglomeratelor mass-
media sunt întotdeauna dați publicității și 
să evite conflictele de interese; subliniază 
că publicitatea și sponsorizările pot cauza 
interferențe cu linia editorială a mass-
mediei și, astfel, solicită o legislație și 
bune practici care să asigure autonomia 
departamentelor editoriale ale titlurilor de 
mass-media față de presiunea excesivă 
din partea departamentelor de 
divertisment și administrativ sau față de 
presiunea excesivă din partea proprietății, 
în materie de aspecte editoriale și 
jurnalistice;

Or. en

Amendamentul 115
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei să evalueze modul în care 
normele actuale privind concurența au 
legătură cu concentrarea tot mai mare a 
mass-mediei comerciale în statele 
membre; solicită Comisiei să aplice 
normele privind concurența și să 
intervină atunci când mass-media este 
prea concentrată și când pluralismul 
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pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

mass-mediei este în pericol; solicită norme 
destinate să asigure o abordare și o 
soluționare adecvate a conflictelor de 
interese; subliniază că publicitatea și 
sponsorizările pot cauza interferențe cu 
linia editorială a mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 116
Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvată a conflictelor de interese; 
subliniază că publicitatea și sponsorizările 
pot cauza interferențe cu linia editorială a 
mass-mediei;

6. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să fie 
transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
existența concurenței, astfel încât să 
elimine și să evite pozițiile dominante și să 
garanteze accesul pe piață al noilor 
operatori; solicită norme destinate să 
asigure o abordare și o soluționare 
adecvate a conflictelor de interese, precum 
cele rezultate ca urmare a amalgamării 
oficiului politic și a controlului asupra 
instituțiilor mass-media; subliniază că 
publicitatea și sponsorizările pot cauza 
interferențe cu linia editorială a mass-
mediei;

Or. en

Amendamentul 117
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. sugerează că Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale ar trebui să fie 
împuternicită să monitorizeze aspectele 
legate de libertatea presei și să fie 
îndreptățită să primească plângeri din 
partea jurnaliștilor care simt că drepturile 
lor la libertatea de exprimare au fost 
restricționate în mod nejustificat;

Or. en

Amendamentul 118
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre să 
combine legea concurenței cu legea mass-
mediei în scopul de a asigura pluralitatea 
și calitatea pe piața mass-media și de a 
preveni ca un punct unic de vedere să 
domine spectrul media;

Or. en

Amendamentul 119
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că, în pofida utilizării 
politicii privind concurența prin 
Regulamentul UE privind concentrările 
și, în special, articolul 211 din 
Regulamentul privind concentrările, a 
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existat o preocupare potrivit căreia aceste 
instrumente nu controlează în mod 
adecvat concentrarea mass-mediei din 
cauza problemelor de delimitare a pieței, 
atunci când, în unele cazuri, marile 
concentrări transversale din mass-media 
sunt insuficiente pentru pragurile cifrelor 
de afaceri stipulate în politica UE privind 
concurența și pluralismul mass-mediei;
__________________
1Statele membre pot, în temeiul articolului 
21, care prevede că autoritățile naționale 
pot proteja „interesul legitim”, să adopte o 
legislație națională pentru a menține 
pluralismul mass-mediei.

Or. en

Amendamentul 120
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că puterea pieței în 
industria mass-mediei nu provine numai 
din puterea de stabilire a prețurilor de 
monopol, ci și din influența politică ce 
conduce la o sechestrare a dispozițiilor 
legale, pozițiile dominante fiind astfel mai 
dificil de demontat odată ce au fost 
stabilite; solicită ca pragurile de 
concurență să fie stabilite la un nivel 
inferior în industria mass-mediei decât pe 
alte piețe;

Or. en

Amendamentul 121
Claude Moraes
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. reamintește Comisiei că, în mai multe 
rânduri, în trecut, a fost solicitată 
posibilitatea de a introduce un cadru legal 
pentru a preveni o concentrare a 
proprietății și abuzul de poziții dominante; 
solicită Comisiei să propună măsuri 
concrete pentru a apăra pluralismul 
mass-mediei, inclusiv un cadru legislativ 
privind normele referitoare la 
proprietatea mass-mediei, de introducere 
a unor standarde minime pentru statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 122
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. consideră că transparența proprietății 
este o componentă esențială a 
pluralismului mass-mediei; transparența 
proprietății mass-mediei nu este garantată 
în toate statele membre; date exacte și 
actualizate privind proprietatea mass-
mediei ar trebui să fie disponibile în 
vederea identificării concentrațiilor 
excesive de mass-media și a prevenirii 
organizațiilor mass-media de la a ascunde 
interese speciale; solicită Comisiei să 
monitorizeze și să sprijine progresul în 
promovarea unui schimb mai mare de 
informații privind proprietatea mass-
mediei;

Or. en
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Amendamentul 123
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

7. subliniază importanța asigurării
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate; în plus, 
subliniază că imunitatea jurnaliștilor de 
investigație privind urmărirea penală 
(inclusiv în baza dreptului penal) trebuie 
să fie garantată în cazul în care aceștia 
săvârșesc infracțiuni pe parcursul 
dobândirii de informații privind bunurile 
publice pe care, fie nu le-ar fi putut 
obține, fie le-ar fi putut obține cu foarte 
mare dificultate, prin alte mijloace; 
propune ca și condiție suplimentară 
privind imunitatea, ca infracțiunile 
săvârșite de jurnaliști să nu cauzeze 
prejudicii disproporționate sau majore și 
ca dobândirea de informații să nu implice 
nicio încălcare a dispozițiilor privind 



PE500.572v01-00 70/114 AM\919861RO.doc

RO

protecția informațiilor clasificate;

Or. hu

Amendamentul 124
Marek Henryk Migalski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de
editori sau proprietari, cât și în exterior,
față de grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

7. subliniază importanța asigurării
independenței jurnaliștilor, în fața 
presiunilor externe exercitate față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

Or. pl

Amendamentul 125
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 7



AM\919861RO.doc 71/114 PE500.572v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

7. subliniază importanța asigurării
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări, atacuri 
fizice și chiar tentative de atac asupra 
viața lor, ca urmare a activităților lor; 
evidențiază necesitatea susținerii și 
promovării jurnalismului de investigație,
dat fiind faptul că contribuie la 
descoperirea neregularităților din 
societate și că pot fi de ajutor autorităților 
de acuzare, care au datoria de a acționa 
automat în cazul în care este descoperită o 
dovadă de infracțiune penală, și a 
încurajării jurnalismului etic în mass-
media, prin elaborarea unor standarde 
profesionale și prin introducerea unor căi 
de atac adecvate;

Or. sl

Amendamentul 126
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 7. subliniază importanța asigurării 
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protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente publice și informații și 
solicită o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate; încurajează 
stabilirea de către asociațiile și uniunile 
mass-media a unor „coduri de conduită” 
uniforme în domeniul jurnalismului;

Or. en

Amendamentul 127
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 

7. subliniază importanța asigurării 
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
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strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate, astfel încât 
libertatea mass-mediei să nu conducă la o 
autorizație pentru insultă premeditată și 
interpretare greșită negativă;

Or. en

Amendamentul 128
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

Or. en

Amendamentul 129
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

7. subliniază importanța protecției
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, de exemplu, prin acord cu 
proprietarii mass-mediei asupra codurilor 
de conduită pentru independența 
editorială, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; atrage atenția 
asupra riscurilor de autocenzură ca 
urmare a diverselor forme de amenințare 
și presiuni asupra jurnaliștilor; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor și 
protecția dreptului jurnaliștilor de a alege 
liber modalitatea de a-și exprima opiniile; 
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație, de asemenea, prin implicarea 
unor fonduri europene și a încurajării 
jurnalismului etic în mass-media, prin 
elaborarea unor standarde profesionale și 
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prin introducerea unor căi de atac adecvate 
și prin investirea în formare profesională;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin 
introducerea unor căi de atac adecvate;

7. subliniază importanța asigurării 
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip și evidențiază 
importanța aplicării unor principii 
editoriale pentru a împiedica proprietarii, 
guvernele și părțile interesate din exterior 
să influențeze conținutul informațional; 
reliefează caracterul fundamental al 
dreptului de acces la documente și 
informații și solicită statelor membre să 
stabilească un cadru juridic solid și 
extensiv în ceea ce privește libertatea 
informațiilor guvernamentale și accesul 
la documente publice; face apel la statele 
membre să furnizeze garanții juridice în 
ceea ce privește protecția totală a 
principiului confidențialității surselor și 
solicită aplicarea strictă a jurisprudenței în 
materie a Curții Europene a Drepturilor 
Omului, inclusiv în ceea ce privește 
denunțarea abuzurilor; solicită protejarea 
jurnaliștilor împotriva amenințărilor și a 
violențelor, în condițiile în care jurnaliștii 
de investigație sunt supuși deseori unor 
amenințări ca urmare a activităților lor; 
evidențiază necesitatea susținerii și 
promovării jurnalismului de investigație și
îndeamnă statele membre și Comisia 
Europeană să vină cu mecanisme de 
sprijinire și promovare a unui jurnalism 



PE500.572v01-00 76/114 AM\919861RO.doc

RO

de investigație independent;

Or. en

Amendamentul 131
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor;
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

7. subliniază importanța asigurării
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații al 
jurnaliștilor și al cetățenilor; solicită o 
protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor; 
solicită tuturor statelor membre UE să 
decriminalizeze defăimarea; solicită 
protejarea jurnaliștilor împotriva 
intimidării, a hărțuirii, a amenințărilor și a 
violențelor, în condițiile în care jurnaliștii 
de investigație sunt supuși deseori unor 
amenințări ca urmare a activităților lor; în 
plus, subliniază că o astfel de presiune are 
un efect de descurajare asupra libertății 
de exprimare, care conduce la 
autocenzură în rândul mass-mediei;
evidențiază necesitatea susținerii și 
promovării jurnalismului de investigație și 
a încurajării jurnalismului etic în mass-
media, prin elaborarea unor standarde 
profesionale și prin introducerea unor căi 
de atac adecvate, mai ales prin formare 
profesională;

Or. en
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Amendamentul 132
Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța de a se asigura 
protecția independenței jurnaliștilor, atât în 
fața presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor; 
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; evidențiază necesitatea 
susținerii și promovării jurnalismului de 
investigație și a încurajării jurnalismului 
etic în mass-media, prin elaborarea unor 
standarde profesionale și prin introducerea 
unor căi de atac adecvate;

7. subliniază importanța asigurării
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori sau 
proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; regretă că 
presiunea politică este exercitată 
împotriva mass-mediei în numeroase state 
membre ale UE, stârnind preocupări în 
rândul organizațiilor europene și 
internaționale și al societății academice și 
civile; subliniază importanța angajării 
într-un dialog cu autoritățile în vederea 
prevenirii adoptării unei legislații care 
pune în pericol libertatea și independența 
mass-mediei și încearcă să atenueze 
critica vocilor majoritare; reliefează 
caracterul fundamental al dreptului de 
acces la documente și informații și solicită 
o protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în 
ceea ce privește denunțarea abuzurilor; 
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare a 
activităților lor; regretă violența împotriva 
jurnaliștilor manifestată în unele state 
membre precum Bulgaria, Cipru, Franța, 
Italia, Grecia, Spania; subliniază 
importanța prevenirii violenței împotriva 
jurnaliștilor și hărțuirea acestora în timp 
ce acoperă demonstrații și evenimente 
publice, astfel cum s-a observat în țări 
precum Grecia, Portugalia, România, 
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Spania, subliniind în același timp 
necesitatea de punere în aplicare a legii 
pentru a respecta rolul pe care îl are 
mass-media și pentru a asigura că pot 
raporta în mod liber și sigur; evidențiază 
necesitatea susținerii și promovării 
jurnalismului de investigație și a încurajării 
jurnalismului etic în mass-media, prin 
elaborarea unor standarde profesionale și 
prin introducerea unor căi de atac adecvate;

Or. en

Amendamentul 133
Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că protecția oficială care 
trebuie acordată mass-mediei și 
jurnaliștilor nu constituie o autorizare 
pentru încălcarea unei legislații adoptate 
în mod democratic sau pentru negarea 
unor drepturi fundamentale precum 
dreptul la confidențialitate, dreptul la o 
viață privată, dreptul de a respecta 
reputația și onoarea sau interdicția 
privind interceptarea neautorizată a 
apelurilor telefonice sau a altor sisteme de 
comunicații sau asupra persoanelor 
urmărite pe stradă pentru fotografii; 
remarcă faptul că necesitatea ca 
jurnaliștii și mass-media să protejeze 
sursele confidențiale și informatorii 
trebuie să fie echilibrată, potrivit 
dreptului autorităților naționale și 
judiciare, independent de influențele 
politice sau de alt tip, pentru a înfrâna 
intențiile ascunse ale mass-mediei și ale 
jurnaliștilor, prin proceduri stabilite 
conform statului de drept;
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Or. nl

Amendamentul 134
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța combaterii 
imunității; autoritățile din statele membre 
nu pot aborda amenințările, violența și 
securitatea jurnaliștilor fără asigurări din 
partea unor organisme politice, judiciare 
și polițienești că vor lua măsuri decisive 
împotriva oricărei persoane care atacă 
jurnaliștii și activitatea acestora. 
Impunitatea afectează nu doar libertatea 
presei, ci și activitatea zilnică a 
jurnaliștilor, dat fiind faptul că aceasta 
creează un climat de teamă și de 
autocenzură;

Or. sl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că tot mai mulți jurnaliști 
sunt angajați în condiții precare, fiind 
privați de garanțiile sociale comune de pe 
piața obișnuită a locurilor de muncă și 
solicită o îmbunătățire a condițiilor de 
muncă a profesioniștilor din mass-media;

Or. en
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Amendamentul 136
Renate Weber, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită statelor membre să adopte o 
legislație cu privire la prevenirea 
infiltrării redacțiilor de știri prin 
intermediul unor agenți de informații, dat 
fiind faptul că aceste practici pun în mare 
pericol libertatea de exprimare, având în 
vedere că acestea permit supravegherea 
redacțiilor de știri, generează un climat de 
neîncredere, împiedică colectarea de 
informații, amenință confidențialitatea 
surselor și, în cele din urmă, încearcă să 
informeze eronat și să manipuleze 
publicul, precum și să discrediteze 
credibilitatea mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 137
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că, în special în vremuri de 
austeritate, rolul de monitorizare al 
jurnaliștilor este esențial în asigurarea 
unei democrații funcționale și a unei 
bune guvernanțe; remarcă cu îngrijorare 
faptul că, în special la nivelul 
administrației locală, precum și la nivelul 
Uniunii Europene, numărul jurnaliștilor 
care monitorizează democrația și buna 
guvernanță este în scădere; solicită 
statelor membre și tuturor părților vizate 
să asigure o finanțare suficientă, în 
special pentru jurnalismul de investigație; 
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Or. en

Amendamentul 138
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită statelor membre să facă o 
distincție oficială și juridică între mass-
media bazată pe internet, care este creată 
de jurnaliști, inclusiv variantele scrise și 
audiovizuale, care aderă la standardele 
jurnalistice și la codurile de bună practică 
elaborate de neprofesioniști, precum 
blogurile personale;

Or. en

Amendamentul 139
Rui Tavares, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. regretă rezistența statelor membre ale 
UE la decriminalizarea defăimării, astfel 
cum a fost indicat prin faptul că din UE 
27, doar 5 state membre au decriminalizat 
defăimarea; 

Or. en

Amendamentul 140
Wim van de Camp, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază necesitatea promovării 
unui jurnalism etic în mass-media; 
solicită Comisiei Europene să propună un 
instrument legal (de exemplu, prin 
intermediul unei recomandări precum 
Recomandarea din 20 decembrie 2006 
privind protecția minorilor și a demnității 
umane și privind dreptul la replică în 
legătură cu competitivitatea industriei 
europene a serviciilor de informații online 
și audiovizuale) pentru a asigura că 
statele membre obligă sectorul mass-
mediei să elaboreze standarde 
profesionale și coduri etice care să 
includă obligația de a indica o diferență 
între fapte și opinii în raportare, nevoia de 
acuratețe, imparțialitate și obiectivitate, 
respectul față de viața privată a 
oamenilor, obligația de a corecta 
informarea greșită și dreptul la replică; 
acest cadru legal ar trebui să prevadă 
stabilirea de către sectorul mass-mediei a 
unei autorități de reglementare a mass-
mediei – care operează independent de 
ingerința politică sau de altă ingerință 
externă – care poate amenința plângerile 
cu privire la presa bazată pe standarde 
profesionale și coduri etice și care are 
autoritatea de a impune sancțiuni 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 141
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. susține eforturile practice, ascendente, 
inițiate de jurnaliștii europeni de a-și 
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apăra drepturile fundamentale prin 
instituirea unui centru de asistență 
socială pentru a documenta presupusele 
încălcări ale acelor drepturi [în 
conformitate cu proiectul-pilot 
(amendamentul nr. 1225) care a fost 
adoptat în plen ca parte a poziției 
Parlamentului cu privire la bugetul 
pentru 2013, la 23 octombrie 2012]; 

Or. en

Amendamentul 142
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază importanța asigurării 
independenței jurnaliștilor, atât în fața 
presiunilor interne exercitate de editori 
sau proprietari, cât și în exterior, față de 
grupurile de interese politice sau 
economice sau de alt tip; regretă că 
presiunea politică este exercitată 
împotriva mass-mediei în numeroase state 
membre ale UE, acordând o atenție 
specială Ungariei, unde, începând cu 
2010, structura mass-mediei a fost 
reorganizată în mod fundamental, 
ridicând preocupări în rândul 
organizațiilor europene și internaționale 
și al societății civile și academice; 
subliniază importanța angajării într-un 
dialog cu autoritățile în vederea prevenirii 
adoptării unei legislații care periclitează 
libertatea și independența mass-mediei și 
încearcă să atenueze critica vocilor 
majoritare; reliefează caracterul 
fundamental al dreptului de acces la 
documente și informații și solicită o 
protecție totală a principiului 
confidențialității surselor și aplicarea 
strictă a jurisprudenței în materie a Curții 
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Europene a Drepturilor Omului, inclusiv 
în ceea ce privește denunțarea abuzurilor; 
solicită protejarea jurnaliștilor împotriva 
amenințărilor și a violențelor, în condițiile 
în care jurnaliștii de investigație sunt 
supuși deseori unor amenințări ca urmare 
a activităților lor; regretă violența 
împotriva jurnaliștilor manifestată în 
unele state membre precum Bulgaria, 
Cipru, Franța, Italia, Grecia, Spania; 
subliniază importanța prevenirii violenței 
împotriva jurnaliștilor și hărțuirea 
acestora în timp ce acoperă demonstrații 
și evenimente publice, astfel cum s-a 
observat în țări precum Grecia, 
Portugalia, România, Spania, subliniind 
în același timp necesitatea de punere în 
aplicare a legii pentru a respecta rolul pe 
care îl are mass-media și pentru a asigura 
că pot raporta în mod liber și sigur; 
evidențiază necesitatea susținerii și 
promovării jurnalismului de investigație 
și a încurajării jurnalismului etic în mass-
media, prin elaborarea unor standarde 
profesionale și prin introducerea unor căi 
de atac adecvate;

Or. en

Amendamentul 143
Marek Henryk Migalski

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a elabora 
norme specifice cu privire la informațiile 
politice din sectorul audiovizualului, 
pentru a se garanta un acces echitabil la 
diferiții concurenți politici și la diferitele
opinii și puncte de vedere, în special cu 
ocazia alegerilor și a referendumurilor, 
astfel încât să cetățenii să-și poată forma 
propriile opinii fără a fi supuși unei 

8. subliniază necesitatea garantării unui
acces echitabil la diverșii concurenți 
politici și la diversele opinii și puncte de 
vedere, în special cu ocazia alegerilor și a 
referendumurilor, astfel încât să cetățenii 
să își poată forma propriile opinii fără a fi 
supuși unei influențe excesive din partea 
unei puteri dominante formatoare de 



AM\919861RO.doc 85/114 PE500.572v01-00

RO

influențe excesive din partea unei puteri 
dominante formatoare de opinie;

opinie;

Or. pl

Amendamentul 144
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a elabora 
norme specifice cu privire la informațiile 
politice din sectorul audiovizualului, pentru 
a se garanta un acces echitabil la diferiții
concurenți politici și la diferitele opinii și 
puncte de vedere, în special cu ocazia 
alegerilor și a referendumurilor, astfel încât 
să cetățenii să-și poată forma propriile 
opinii fără a fi supuși unei influențe 
excesive din partea unei puteri dominante 
formatoare de opinie;

8. subliniază necesitatea de a elabora 
norme specifice cu privire la informațiile 
politice din sectorul audiovizualului, pentru 
a se garanta un acces echitabil la diverșii 
concurenți politici și la diversele opinii și 
puncte de vedere, în special cu ocazia 
alegerilor și a referendumurilor, astfel încât 
să cetățenii să își poată forma propriile 
opinii fără a fi supuși unei influențe 
excesive din partea unei puteri dominante 
formatoare de opinie; remarcă faptul că 
aceste norme trebuie să fie aplicate 
corespunzător de către organismele de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 145
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a elabora
norme specifice cu privire la informațiile 
politice din sectorul audiovizualului, 
pentru a se garanta un acces echitabil la 
diferiții concurenți politici și la diferitele
opinii și puncte de vedere, în special cu 

8. subliniază necesitatea unor norme 
specifice cu privire la informațiile politice 
din întreg sectorul audiovizualului, pentru 
a se garanta un acces echitabil la diverșii
concurenți politici și la diversele opinii și 
puncte de vedere, în special cu ocazia 
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ocazia alegerilor și a referendumurilor, 
astfel încât să cetățenii să-și poată forma 
propriile opinii fără a fi supuși unei 
influențe excesive din partea unei puteri 
dominante formatoare de opinie;

alegerilor și a referendumurilor, astfel încât 
să cetățenii să își poată forma propriile 
opinii fără a fi supuși unei influențe 
excesive din partea unei puteri dominante 
formatoare de opinie;

Or. en

Amendamentul 146
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că dreptul fundamental la 
libertatea de exprimare și la libertatea 
mass-mediei nu numai că este rezervat 
pentru mass-media, ci și acoperă mass-
media socială și alte forme de mass-media 
nouă.

Or. en

Amendamentul 147
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea unor măsuri de 
armonizare cu caracter juridic pentru 
protecția minorilor, în special, în ceea ce 
privește conținutul online; în plus, 
propune formularea unor regulamente 
detaliate și a unor standarde europene de 
interzicere a discursurilor care instigă la 
ură și de asigurare a respectului față de 
demnitatea umană, precum restricțiile 
privind libertatea de exprimare, care sunt 
consacrate în constituție;
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Or. hu

Amendamentul 148
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. evidențiază că, într-un mediu tot mai 
digital, serviciile publice de mass-media 
joacă un rol esențial în asigurarea că 
cetățenii pot accesa informații online și, 
în opinia lor, dintr-o varietate de surse; 
recunoaște în această privință că 
furnizarea de servicii de internet de către 
serviciile publice de mass-media 
contribuie la misiunea lor;

Or. en

Amendamentul 149
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. evidențiază că, într-un mediu tot mai 
digital, serviciile publice de mass-media 
joacă un rol esențial în asigurarea că 
cetățenii pot accesa informații online și, 
în opinia lor, dintr-o varietate de surse;

Or. en

Amendamentul 150
Josef Weidenholzer
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. libertatea mass-mediei include, de 
asemenea, dreptul populației de a 
achiziționa acces nerestricționat la 
informații prin intermediul unei noi mass-
medii sociale și al schimbului de 
informații privind evenimentele publice. 
Prin urmare, sunt necesare măsuri care 
să consolideze și care să nu restricționeze 
libertatea internetului. Libertățile 
democratice fundamentale, precum 
interzicerea cenzurii prealabile, a 
libertății de exprimare sau a dreptului la 
viața privată trebuie, prin urmare, să fie, 
de asemenea, garantate pe internet;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța tot mai mare a 
noilor agregatori, a motoarelor de căutare 
și a altor intermediari în difuzarea și 
accesul la informații și la un conținut nou 
pe internet și solicită Comisiei să includă 
acești operatori de internet în cadrul de 
reglementare al UE la revizuirea 
Directivei serviciilor mass-media 
audiovizuale, în vederea abordării 
problemelor de discriminare a 
conținutului și de denaturare a selecției 
surselor; 

Or. en
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Amendamentul 152
Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța asigurării 
libertății de exprimare și de informare pe 
internet, în special, prin garantarea unei 
neutralități a rețelei;

Or. en

Amendamentul 153
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că tratarea problemei 
furnizării unei mass-medii 
transfrontaliere este esențială în ceea ce 
privește problemele legate de jurisdicție; 
este de părere că discrepanțele dintre 
reglementările și practicile autorităților 
din fiecare stat membru fac foarte dificilă 
luarea unor măsuri efective, concrete, 
împotriva furnizorilor stabiliți într-un alt 
stat membru și că organizațiile de mass-
media au astfel oportunitatea de a se 
elibera de obligație prin alegerea 
localizării sediului sau a jurisdicției lor; 
prin urmare, propune ca soluția la 
această problemă, pe lângă elaborarea 
unor regulamentele comune mai detaliate 
decât cele actuale, ar fi aceea de a face 
posibilă luarea unor măsuri efective 
împotriva furnizorilor transfrontalieri;

Or. hu
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Amendamentul 154
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. încurajează Comisia și statele membre 
– în cadrul politicii sale de promovare a 
competenței mediatice – să acorde 
suficientă atenție importanței educației 
mediatice, care trebuie să ofere 
cetățenilor aptitudini de interpretare 
critică și de selecție a volumului tot mai 
mare de informații;

Or. en

Amendamentul 155
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. evidențiază că cea mai cuprinzătoare 
implicare posibilă a organizațiilor de 
coreglementare în monitorizarea mass-
mediei este indispensabilă; reamintește că 
o autoreglementare complet independentă 
de stat nu face posibil acest lucru, dat 
fiind faptul că, în statele membre, în cazul 
unor sisteme constituționale și ale 
administrației publice diferite, aceasta nu 
poate fi supusă unor norme comune 
uniforme;

Or. hu



AM\919861RO.doc 91/114 PE500.572v01-00

RO

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. solicită Comisiei să verifice dacă 
statele membre își alocă licența de 
radiodifuziune pe baza unor criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii 
și proporționale; 

Or. en

Amendamentul 157
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 8 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8d. subliniază că o altă parte importantă a 
regulamentului comun privind mass-
media este armonizarea anumitor 
probleme legate de normele privind 
accesul pe piață, inclusiv standardizarea 
taxelor pentru furnizarea de servicii de 
mass-media către autoritatea pentru 
mass-media (pentru a acoperi serviciile 
liniare de mass-media prin cablu, satelit și 
internet);

Or. hu

Amendamentul 158
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază importanța monitorizării 9. subliniază importanța unei monitorizări 
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libertății mass-mediei în Europa și a unei 
raportări anuale cu privire la acest subiect, 
pe baza standardelor detaliate elaborate de 
Consiliul Europei și de OSCE, a abordării 
analitice bazate pe riscuri și a indicatorilor 
elaborați în cadrul studiului independent 
întocmit pentru Comisie, în colaborare cu 
ONG-urile, părțile interesate și experții; 
consideră că obligația de a îndeplini 
această sarcină le/îi revine Comisiei, 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale 
și/sau Centrului pentru Pluralismul și 
Libertatea Mass-mediei din cadrul IUE;

a libertății mass-mediei în Europa și a unei 
raportări anuale cu privire la acest subiect, 
pe baza standardelor detaliate elaborate de 
Consiliul Europei și de OSCE, a abordării 
analitice bazate pe riscuri și a indicatorilor 
elaborați în cadrul studiului independent 
întocmit pentru Comisie, în colaborare cu 
ONG-urile, părțile interesate și experții; 
subliniază importanța cunoașterii de către 
publicul larg a acestor standarde 
europene comune; consideră că obligația 
de a îndeplini această sarcină le/îi revine 
Comisiei, Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale și/sau Centrului pentru 
Pluralismul și Libertatea Mass-mediei din 
cadrul IUE;

Or. en

Amendamentul 159
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază importanța monitorizării
libertății mass-mediei în Europa și a unei 
raportări anuale cu privire la acest subiect, 
pe baza standardelor detaliate elaborate de 
Consiliul Europei și de OSCE, a abordării 
analitice bazate pe riscuri și a indicatorilor 
elaborați în cadrul studiului independent 
întocmit pentru Comisie, în colaborare cu 
ONG-urile, părțile interesate și experții;
consideră că obligația de a îndeplini 
această sarcină le/îi revine Comisiei, 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale 
și/sau Centrului pentru Pluralismul și 
Libertatea Mass-mediei din cadrul IUE;

9. subliniază importanța și urgența unei 
monitorizări cu regularitate a libertății 
mass-mediei în toate statele membre și a 
unei raportări anuale cu privire la acest 
subiect, pe baza standardelor detaliate 
elaborate de Consiliul Europei și de OSCE, 
a abordării analitice bazate pe riscuri și a 
indicatorilor elaborați în cadrul studiului 
independent întocmit pentru Comisie, în 
colaborare cu ONG-urile, părțile interesate 
și experții; consideră că obligația de a 
îndeplini această sarcină le/îi revine 
Comisiei, Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale și/sau Centrului pentru 
Pluralismul și Libertatea Mass-mediei din 
cadrul IUE;

Or. sl
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Amendamentul 160
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază importanța monitorizării
libertății mass-mediei în Europa și a unei 
raportări anuale cu privire la acest subiect, 
pe baza standardelor detaliate elaborate de 
Consiliul Europei și de OSCE, a abordării 
analitice bazate pe riscuri și a indicatorilor 
elaborați în cadrul studiului independent 
întocmit pentru Comisie, în colaborare cu 
ONG-urile, părțile interesate și experții; 
consideră că obligația de a îndeplini 
această sarcină le revine Comisiei, 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale 
și/sau Centrului pentru Pluralismul și 
Libertatea Mass-mediei din cadrul IUE;

9. subliniază importanța unei monitorizări
anuale a libertății și a pluralismului mass-
mediei în Europa și a unei raportări anuale 
cu privire la acest subiect, pe baza 
standardelor detaliate elaborate de 
Consiliul Europei și de OSCE, a abordării 
analitice bazate pe riscuri și a indicatorilor 
elaborați în cadrul studiului independent 
întocmit pentru Comisie, în colaborare cu 
ONG-urile, părțile interesate și experții; 
consideră că obligația de a îndeplini 
această sarcină și de a publica un raport 
anual cu rezultatele monitorizării îi revine 
Comisiei, în cooperare cu Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale și/sau Centrul 
pentru Pluralismul și Libertatea Mass-
mediei din cadrul IUE; consideră că 
Comisia ar trebui să prezinte raportul 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului de miniștri și să facă 
propuneri pentru orice măsură rezultată 
în urma concluziilor sale; 

Or. bg

Amendamentul 161
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită autorităților poloneze să 
înceteze cu discriminarea canalului de 
televiziune catolic TV Trwam și să 
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restabilească pluralismul mass-mediei 
publice;

Or. en

Amendamentul 162
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că, într-o societate 
multimediatică, caracterizată de o creștere 
a numărului operatorilor cu orientare 
comercială pe piața globală, existența 
unei mass-medii publice robuste este 
esențială pentru a garanta un peisaj 
mediatic pluralist și pentru a salvgarda și 
promova libertatea de exprimare, atât 
timp cât acestea pot să păstreze distanța 
necesară de influența guvernamentală;

Or. en

Amendamentul 163
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că statele membre trebuie 
să asigure că jurnaliștii beneficiază de 
condiții de muncă ce îndeplinesc 
dispozițiile Cartei sociale europene; 
subliniază importanța contractelor 
colective de muncă pentru jurnaliști și a 
reprezentanței sindicale a jurnaliștilor, 
care trebuie facilitate tuturor angajaților, 
chiar dacă sunt membri ai unui grup de 
mici dimensiuni, lucrează în întreprinderi 
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mici sau au forme de contract 
nestandardizate, precum contracte de 
muncă temporară sau intermediară, dat 
fiind faptul că securitatea angajării le 
permite să se exprime și să acționeze 
împreună și să își susțină cu mai multă 
ușurință și mai eficient standardele 
profesionale; 

Or. sl

Amendamentul 164
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să lanseze 
Comunicarea privind indicatorii pentru 
pluralismul mass-mediei în statele 
membre ale UE, în conformitate cu 
„abordarea propusă în trei etape”, astfel 
cum a fost menționată în ianuarie 2007;
consideră că această comunicare ar trebui 
urmată de o largă consultare publică cu 
actorii implicați;

Or. en

Amendamentul 165
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să monitorizeze 
raportul Grupului la nivel înalt privind 
libertatea mass-mediei, îndeosebi prin 
elaborarea unei propuneri pentru un set 
de orientări ale UE privind libertatea și 
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pluralismul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 166
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că UE deține competențe 
pentru a lua măsuri legislative în vederea 
garantării, protejării și promovării 
libertății de exprimare și de informare, a 
libertății și a pluralismului mass-mediei, 
cel puțin atât cât au legătură cu protecția 
minorilor și a demnității umane, 
diversitatea culturală, accesul cetățenilor 
la informații cu privire la acoperirea 
evenimentelor importante, promovarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, 
protecția consumatorilor în legătură cu 
comunicările comerciale, dreptul la 
replică, reprezentând interese generale 
acoperite de DSMAV; în același timp, 
consideră că orice reglementare ar trebui 
realizată pe baza unei analize detaliate și 
atente a situației din UE și din statele 
membre a problemelor de soluționat și a 
mijloacelor optime de abordare a 
acestora; consideră că inițiativele 
nelegislative, precum monitorizarea, 
autoreglementarea, codurile de conduită, 
precum și activarea de la articolul 7 din 
TFUE, atunci când este cazul, sunt mai 
bine urmate în această etapă, astfel cum a 
solicitat majoritatea părților interesate, 
ținând cont că cele mai evidente 
amenințări asupra libertății mass-mediei 
în unele state membre provin din 
legislația nou adoptată;

Or. en
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Amendamentul 167
Marek Henryk Migalski

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 
autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare 
a deciziilor lor;

eliminat

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, prin înființarea unui grup european 
al autorităților de reglementare din 
domeniul serviciilor audiovizuale, și să 
armonizeze statutele autorităților naționale 
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autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

de reglementare prevăzute la articolele 29 
și 30 din Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV) și consolidarea 
rolului lor la următoarea revizuire a 
DSMAV, asigurându-se că acestea sunt 
independente, imparțiale și transparente în 
ceea ce privește procesele lor decizionale, 
exercitarea atribuțiilor și procesul de 
monitorizare și că dispun de competențe de 
sancționare adecvate, astfel încât să poată 
asigura punerea în aplicare a deciziilor lor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 
autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

10. își reiterează solicitarea față de 
Comisie de a garanta respectarea, 
protecția și dreptul la libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea și 
pluralismul mass-mediei în UE și în 
statele sale membre prin emiterea unei 
inițiative legislative, în vederea asigurării 
aplicării depline a Cartei drepturilor 
fundamentale, a CEDO și a 
jurisprudenței asociate privind obligațiile 
pozitive în domeniul mass-mediei; o astfel 
de inițiativă include dispoziții privind 
transparența proprietății mass-mediei, 
concentrarea mass-mediei, norme privind 
conflictele de interese pentru prevenirea 
unei influențe necorespunzătoare din 
partea puterilor politice și economice 
asupra mass-mediei și independența 
organismelor de supraveghere a mass-
mediei; din această perspectivă, solicită 
Comisiei să instituționalizeze cooperarea și 
coordonarea la nivelul Uniunii Europene în 
domeniul mass-mediei, de exemplu prin 
înființarea unui grup european al 
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autorităților de reglementare din domeniul 
serviciilor audiovizuale, și să armonizeze 
statutele autorităților naționale de 
reglementare prevăzute la articolele 29 și 
30 din Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

Or. en

Amendamentul 170
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 
autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 
autorităților naționale de reglementare prin 
modificarea Directivei serviciilor mass-
media audiovizuale (DSMAV), în vederea 
asigurării că acestea sunt imparțiale, 
transparente și că acționează cu o 
independență deplină în exercitarea 
sarcinilor și a competențelor încredințate 
acestora; și că dispun de competențe de 
sancționare adecvate, astfel încât să poată 
asigura punerea în aplicare a deciziilor lor; 
solicită Comisiei să monitorizeze dacă 
autoritățile de reglementare a mass-
mediei respectă cerința de necesitate și 
proporționalitate în momentul impunerii 
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sancțiunilor;

Or. en

Amendamentul 171
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 
autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 
autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor; solicită Comisiei să 
stabilească în mod clar domeniul de 
competență al autorităților de 
reglementare, în special în termeni de 
reglementare și de monitorizare a naturii 
apolitice a conținutului mass-mediei;

Or. el

Amendamentul 172
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să instituționalizeze 
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele 
autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

10. solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva serviciilor media audiovizuale 
(DSMAV) și să evalueze extinderea sferei 
sale de aplicare la standardele minime în 
această privință, protejarea și promovarea 
dreptului fundamental la libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea și 
pluralismul mass-mediei și punerea în 
aplicare a jurisprudenței UE și CEDO, 
dat fiind faptul că obiectivul directivei este 
acela de a crea o zonă fără frontiere 
interne pentru serviciile media 
audiovizuale, asigurând totodată un nivel 
ridicat de protecție a obiectivelor de 
interes general, dat fiind faptul că 
jurisprudența a explicat foarte clar 
„obligația pozitivă a autorităților de a 
impune un cadru legislativ și 
administrativ corespunzător pentru a 
garanta un pluralism eficient”14a; în 
consecință, solicită Comisiei să 
instituționalizeze cooperarea și 
coordonarea la nivelul Uniunii Europene în 
domeniul mass-mediei, de exemplu prin 
înființarea unui grup european al 
autorităților de reglementare din domeniul 
serviciilor audiovizuale, și să armonizeze 
statutele autorităților naționale de 
reglementare prevăzute la articolele 29 și 
30 din DSMAV, asigurându-se – la fel ca 
în cazul și pe baza modelului autorităților 
de reglementare în cadrul comunicațiilor 
electronice – că acestea sunt independente, 
imparțiale și transparente în ceea ce 
privește procesele lor decizionale, 
exercitarea atribuțiilor și procesul de 
monitorizare, finanțat în mod eficient 
pentru a-și realiza activitățile și că dispun 
de competențe de sancționare adecvate, 
astfel încât să poată asigura punerea în 
aplicare a deciziilor lor; solicită statelor 
membre să realizeze de urgență reforme 
pentru a îndeplini aceste obiective; 
__________________
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14aCEDO, Centro Europa 7, 7 iunie 2012, 
punctul 134.

Or. en

Amendamentul 173
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să instituționalizeze
cooperarea și coordonarea la nivelul 
Uniunii Europene în domeniul mass-
mediei, de exemplu prin înființarea unui 
grup european al autorităților de 
reglementare din domeniul serviciilor 
audiovizuale, și să armonizeze statutele
autorităților naționale de reglementare 
prevăzute la articolele 29 și 30 din 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV), asigurându-se că 
acestea sunt independente, imparțiale și 
transparente în ceea ce privește procesele 
lor decizionale, exercitarea atribuțiilor și 
procesul de monitorizare și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel 
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

10. solicită Comisiei să încurajeze
cooperarea și schimbul de bune practici în 
rândul autorităților naționale de 
reglementare prevăzute la articolele 29 și 
30 din Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (DSMAV). Statele membre 
ar trebui să asigure că autoritățile 
naționale de reglementare sunt 
independente, imparțiale și transparente în 
ceea ce privește procesele lor decizionale, 
exercitarea atribuțiilor și procesul de 
monitorizare, finanțate efectiv pentru a-și 
realiza activitățile, și că dispun de 
competențe de sancționare adecvate, astfel
încât să poată asigura punerea în aplicare a 
deciziilor lor;

Or. en

Amendamentul 174
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să asigure 
conformitatea cu recomandările 
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Parlamentului European, ale Comisiei și 
ale Consiliului Europei privind 
menținerea sistemului dual de stații 
publice și private de radio și televiziune, și 
anume, că „serviciile publice de 
radiodifuziune dispun de resursele și 
instrumentele necesare pentru a garanta o 
independență efectivă în ceea ce privește 
presiunea politică și forțele pieței”;

Or. en

Amendamentul 175
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită autorităților naționale de 
reglementare să coopereze și să se 
coordoneze la nivel european în ceea ce 
privește mass-media, de exemplu, prin 
stabilirea unei Asociații europene a 
autorităților de reglementare pentru 
servicii media audiovizuale și să 
armonizeze statutul autorităților naționale 
de reglementare prevăzute la articolele 29 
și 30 din DSMAV prin asigurarea faptului 
că sunt acestea independente, imparțiale 
și transparente, atât în cadrul procesului 
decizional, cât și în exercitarea 
competenței lor, precum și în procesul de 
monitorizare și să le faciliteze competențe 
corespunzătoare de sancționare în 
vederea asigurării că deciziile lor sunt 
puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 176
Rui Tavares
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită Comisiei să colecteze 
informații privind legislația și bunele 
practici de definire a unor standarde 
privind serviciile publice, atât în canalele 
publice, cât și în cele private;

Or. en

Amendamentul 177
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. solicită Comisiei să inițieze proceduri 
de stabilire a unei directive privind 
standardele minime de respectare a 
libertății și a pluralismului mass-mediei în 
UE;

Or. en

Amendamentul 178
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. solicită Comisiei să pună în aplicare 
instrumentul de monitorizare a 
pluralismului mass-mediei (MSM) pentru 
evaluarea libertății mass-mediei pe 
teritoriul UE, dezvoltat deja în studiul
independent „Indicatorii pentru 
pluralismul mass-mediei în statele 
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membre – către o abordare bazată pe risc” 
solicitat de Comisiei în 2007 și emis în 
2009;

Or. en

Amendamentul 179
Marek Henryk Migalski

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
ia măsuri corespunzătoare, în timp util, în 
cazul în care apar motive de îngrijorare cu 
privire la libertatea de exprimare și de 
informare și la libertatea și pluralismul 
mass-mediei în UE și în statele membre;

11. solicită statelor membre să ia măsuri 
corespunzătoare, în timp util, în cazul în 
care apar motive de îngrijorare cu privire la 
libertatea de exprimare și de informare și la 
libertatea și pluralismul mass-mediei în 
statele membre;

Or. pl

Amendamentul 180
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
ia măsuri corespunzătoare, în timp util, în 
cazul în care apar motive de îngrijorare cu 
privire la libertatea de exprimare și de 
informare și la libertatea și pluralismul 
mass-mediei în UE și în statele membre;

11. remarcă cu îngrijorare faptul că, în 
perioada de după septembrie 2011, 
legislația privind accesul la documente și 
protecția surselor s-a deteriorat în 
numeroase state membre, punând în mare 
pericol activitatea jurnaliștilor de 
investigație; solicită Comisiei și statelor 
membre să ia măsuri corespunzătoare, în 
timp util, în cazul în care apar motive de 
îngrijorare cu privire la libertatea de 
exprimare și de informare și la libertatea și 
pluralismul mass-mediei în UE și în statele 
membre; subliniază că noua legislație UE, 
precum Directiva privind abuzurile pe 
piață, nu ar trebui să interfereze sub nicio 
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formă cu libertatea mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 181
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
ia măsuri corespunzătoare, în timp util, în 
cazul în care apar motive de îngrijorare cu 
privire la libertatea de exprimare și de 
informare și la libertatea și pluralismul
mass-mediei în UE și în statele membre;

11. solicită Comisiei, Consiliului și statelor 
membre să ia măsuri corespunzătoare, în 
timp util, proporționale și progresive în 
cazul în care apar motive de îngrijorare cu 
privire la libertatea de exprimare și de 
informare și la libertatea și pluralismul 
mass-mediei în UE și în statele membre;

Or. en

Amendamentul 182
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. în cazul unor aderări ulterioare la 
UE, ar trebui să se pună și mai mult 
accentul pe protecția libertăților și pe 
libertatea de exprimare, care sunt 
cunoscute în general ca fiind elemente ale 
drepturilor omului și ale condiționalității 
democrației criteriilor de la Copenhaga; 
solicită Comisiei să continue să 
monitorizeze performanța și progresul 
țărilor candidate la UE în vederea
protejării libertăților mass-mediei;

Or. en
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Amendamentul 183
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei și statelor membre 
să ia măsuri adecvate și la timp atunci 
când apar motive de îngrijorare cu privire 
la protecția datelor personale, a vieții 
personale și de familie în ceea ce privește 
libertatea de exprimare, libertatea mass-
mediei și de informare;

Or. en

Amendamentul 184
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită statelor membre să 
actualizeze transpunerea Directivei 
2010/13/UE și a Deciziei 2008/913/JHA în 
vederea stabilirii ca fiind sancționabile 
din punct de vedere judiciar exprimările 
xenofobe și nostalgice la adresa 
totalitarismului, de asemenea, în mass-
media socială pe internet, îndeosebi cele 
asociate cu era națională socialistă;

Or. en

Amendamentul 185
Tanja Fajon
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să ia în considerare 
introducerea unui certificat pentru mass-
media din UE pentru a demonstra 
conformitatea cu standardele solicitate în 
acest document;

Or. sl

Amendamentul 186
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să pună în aplicare 
legea concurenței privind piața mass-
media, ținând cont de pluralismul, 
independența și libertatea mass-mediei ca 
și condiții esențiale pentru furnizarea de 
servicii și concurența loială pe această 
piață;

Or. en

Amendamentul 187
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită Comisiei să asigure că 
criteriile bazate pe pluralismul și 
proprietatea mass-mediei sunt incluse în 
fiecare evaluare a impactului realizată 
pentru noi inițiative privind propuneri 
legislative;
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Or. en

Amendamentul 188
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei și să verifice
dacă fondurile publice destinate mass-
mediei din serviciul public sunt utilizate în 
mod eficient de statele membre;

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei și să 
monitorizeze dacă fondurile publice 
destinate mass-mediei din serviciul public 
sunt utilizate în mod eficient și transparent
de statele membre;

Or. en

Amendamentul 189
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei și să verifice dacă 
fondurile publice destinate mass-mediei 
din serviciul public sunt utilizate în mod 
eficient de statele membre;

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei și să verifice dacă 
fondurile publice destinate mass-mediei 
din serviciul public sunt utilizate de statele 
membre în strictă conformitate cu 
Protocolul nr. 29 din tratate;

Or. en

Amendamentul 190
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei și să verifice
dacă fondurile publice destinate mass-
mediei din serviciul public sunt utilizate în 
mod eficient de statele membre;

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei; reamintește că 
modul în care fondurile publice destinate 
mass-mediei din serviciul public sunt 
utilizate în mod eficient de statele membre 
trebuie să fie transparent;

Or. en

Amendamentul 191
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei și să verifice 
dacă fondurile publice destinate mass-
mediei din serviciul public sunt utilizate 
în mod eficient de statele membre;

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 192
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei și să verifice dacă 
fondurile publice destinate mass-mediei 

12. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure transparența cu privire la 
proprietatea mass-mediei, precum și să 
verifice dacă fondurile publice destinate 
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din serviciul public sunt utilizate în mod 
eficient de statele membre;

mass-mediei din serviciul public sunt 
utilizate într-un mod eficient și 
transparent de statele membre;

Or. en

Amendamentul 193
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de transparență în materie de 
proprietate a mass-mediei în Europa și, în 
consecință, solicită Comisiei și statelor 
membre să ia inițiative pentru a asigura 
transparența în materie de proprietate și 
de gestionare a mass-mediei, în special 
solicitând serviciilor de radiodifuziune, 
presei tipărite și altor servicii similare să 
depună la autoritățile naționale pentru 
mass-media registre ale societăților și 
informații publice suficiente privind 
proprietatea, pentru a permite 
identificarea proprietarilor beneficiari și a 
celor finali ai unei instituțiilor de presă, 
de exemplu, prin dezvoltarea ulterioară a 
bazei de date Mavise;

Or. en

Amendamentul 194
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită statelor membre să 
consolideze normele privind proprietatea 
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și transparența normelor privind 
proprietatea; subliniază importanța 
publicării tuturor proprietarilor și 
coproprietarilor, a CV-urilor acestora și a 
finanțării lor astfel încât cetățenii să 
poată să verifice care sunt interesele din 
spatele mass-mediei lor;

Or. en

Amendamentul 195
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită UE și statelor membre să 
asigure că libertatea de exprimare este 
respectată pe deplin pe internet în 
legătură cu furnizarea și circulația 
informațiilor și avertizează în ceea ce 
privește eforturile depuse de autorități de 
a solicita înregistrări sau autorizații sau 
de a înfrâna conținutul care se presupune 
a fi dăunător acestora; 

Or. en

Amendamentul 196
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază că libertatea mass-mediei 
ar trebui să includă și libertatea accesului 
la mass-media prin asigurarea unei 
furnizări eficiente și a unui acces la 
banda largă de internet pentru toți 
cetățenii europeni, în cadrul unui 
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program și al unui cost rezonabil prin 
dezvoltarea ulterioară de tehnologii fără 
fir, inclusiv conectivitate de facilitare a 
internetului;

Or. en

Amendamentul 197
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. subliniază că, în conformitate cu
jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului, autoritățile au 
obligații pozitive în temeiul articolului 10 
din CEDO, de a proteja libertatea de 
exprimare ca fiind una dintre 
precondițiile pentru o democrație 
funcțională, ca „un exercițiu realmente 
efectiv al anumitor inamici ai libertăților 
nu depinde doar de obligația statului de a 
nu interveni, ci pot solicita măsuri de 
protecție pozitive”;

Or. en

Amendamentul 198
Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13а. încurajează Comisia și statele 
membre, în cadrul politicii sale de 
promovare a competenței mediatice, să 
acorde suficientă atenție importanței 
educației mediatice, care trebuie să ofere 
cetățenilor aptitudini de interpretare 
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critică și de selecție a volumului tot mai 
mare de informații.

Or. bg

Amendamentul 199
Frank Engel

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recunoaște peisajul mediatic în 
schimbare, în special în mediul digital și 
poziția tot mai dominantă a societăților 
tehnologice majore, inclusiv a motoarelor 
de căutare, care ar putea da naștere unei 
concurențe neloiale cu sectorul presei și 
încălcarea legislației privind drepturile de 
autor; solicită Comisiei să asigure că 
concurența UE și normele privind 
drepturile de autor sunt puse în aplicare 
în această privință;

Or. en


