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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a média-tulajdonviszonyok koncentrációja alááshatja az 
információszabadságot, különösen a tájékoztatáshoz való jogot, ezért felkéri a Bizottságot, 
hogy határozza meg az Unión belül azonosított 7500 műsorszolgáltató között fennálló 
tulajdonviszonyokat annak érdekében, hogy rámutasson a médiaszolgáltatásokra jellemző 
pluralizmussal kapcsolatos lehetséges kihívásokra;

2. kéri a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse nyomon és kezelje a 12 perces szabályra 
vonatkozó kihágásokat, vizsgálja meg a reklámok valódi mennyiségét, és különösképpen 
fontolja meg, hogy tekintve a fogyasztók esetleges panaszait szükség van-e a reklámokra 
vonatkozó korlátozás szigorítására;

3. felkéri a Bizottságot, hogy minél hamarabb nyújtsa be a támogatásra, az önreklámozásra 
és a termékmegjelenítésre vonatkozó kereskedelmi közlemények területén azonosított 
kérdésekkel kapcsolatos szükséges pontosításokat;

4. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 
6. cikkében nem szerepel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében 
meghatározott okok mindegyike; felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg az adott cikk 
hatályának kiterjesztését, így hozva összhangba azt Európai Unió Alapjogi Chartájával;

5. üdvözli a Bizottságnak és a Bíróságnak az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelv 14. cikkének értelmezésével kapcsolatos megközelítését; a társadalom számára 
kiemelten jelentős események − beleértve a közérdekű sport- és szórakoztatóeseményeket 
− fogalmának további tág értelmezésére szólít fel, valamint ehhez hasonló eseményeket 
tartalmazó listák felállítására ösztönzi a tagállamokat;

6. kiemeli, hogy egy egyre inkább digitális környezetben a közszolgálati 
médiaszolgáltatások kiemelt szerepet játszanak az információ online hozzáférésének 
biztosításában az állampolgárok számára, és ebben a tekintetben elismeri, hogy az 
internetszolgáltatások biztosítása közvetlenül hozzátartozik a közszolgálati 
médiaszolgáltatások feladatához;

7. megerősíti a kiskorúak védelmének fontosságát a televíziós műsorszolgáltatásban; 
javasolja a tagállamoknak, hogy fontolják meg a gyermekműsorokban előforduló 
kereskedelmi közlemények betiltását, többek között azért, hogy azok ne ösztönözzék a 
kiskorúakat − tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával − termék vagy 
szolgáltatás megvásárlására;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa meg az irányelv audiovizuális médiaszolgáltatásokra 
vonatkozó meghatározásait az Unió külső kereskedelmi megállapodásaiban, így emelve ki 
ezeket a szolgáltatásokat.


