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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че концентрацията на собствеността върху медиите може да ограничи 
свободата на информация и по-специално правото на получаване на информация, и 
поради тази причина изисква Комисията да уточни отношенията на собственост, 
които съществуват между 7 500 излъчващи оператори, установени в ЕС, с цел да се 
подчертаят възможните предизвикателства, свързани с плурализма в тези медийни 
услуги;

2. изисква Комисията да продължи да наблюдава и да обърне внимание на всички 
нарушения на правилото за 12-те минути, да проучва истинското количество 
реклама и да обсъди по-специално дали съществува потребност от намаляване на 
границата с оглед на възможни жалби от потребители;

3. изисква Комисията възможно най-скоро да предостави нужните разяснения във 
връзка с въпросите, които е установила в областта на търговските съобщения по 
отношение на спонсорството, саморекламата и позиционирането на продукти;

4. изразява съжаление от факта, че не всички основания, определени в член 21 от 
Хартата за основните права, са споменати в член 6 от Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги; приканва Комисията да обсъди разширяването на 
обхвата на този член, така че да съответства на Хартата;

5. приветства подхода на Комисията и на Съда на ЕС относно тълкуването на член 14 
от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги; призовава да се продължи 
широкото тълкуване на понятието „събития от първостепенна важност за 
обществото“, включително спортни и развлекателни събития, които са от общ 
интерес и насърчава държавите членки да изготвят списъци за подобни събития;

6. подчертава факта, че в една все по-цифрова среда обществените медии играят 
ключова роля в гарантирането, че гражданите имат онлайн достъп до информация, и 
потвърждава в тази връзка, че предоставянето на интернет услуги от обществените 
медии допринася пряко за тяхната мисия;

7. отново потвърждава важността на защитата на непълнолетните лица в 
телевизионното разпръскване; препоръчва държавите членки да обсъдят забраната 
на всякакви търговски съобщения в програмите за деца, наред с другото, с цел да не 
се увещават непълнолетни да закупят продукт или услуга чрез възползване от 
тяхната неопитност или доверчивост;

8. призовава Комисията да запази във външнотърговските споразумения на ЕС 
определението за аудиовизуални медийни услуги от Директивата, като по този 
начин „изтъкне“ тези услуги.


