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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad žiniasklaidos priemonių teisių sutelkimas vienose rankose gali pakenkti 
informacijos laisvei, ypač teisei gauti informaciją, todėl prašo Komisijos apibrėžti 
nuosavybės santykius tarp ES veikiančių 7 500 transliuotojų, siekiant išsiaiškinti galimus 
su pliuralizmu teikiant šias žiniasklaidos paslaugas susijusius iššūkius;

2. prašo Komisijos toliau stebėti, kaip laikomasi 12 minučių taisyklės, ir kovoti su visais 
pažeidimais, kontroliuoti tikrąjį reklamos kiekį ir ypač apsvarstyti, ar reikia sumažinti 
nustatytą ribą atsižvelgiant į galimus vartotojų skundus;

3. ragina Komisiją kuo skubiau paaiškinti nustatytas problemas dėl komercinių pranešimų, 
susijusių su rėmimo pranešimais, savireklama ir prekių rodymu;

4. apgailestauja, kad Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 6 straipsnyje 
nurodyti ne visi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodyti 
pagrindai; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę praplėsti šio straipsnio taikymo sritį, kad 
straipsnis atitiktų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją;

5. palankiai vertina Komisijos ir Teisingumo Teismo aiškinimą dėl Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvos 14 straipsnio; ragina toliau plačiai aiškinti sąvoką 
„renginiai, kurie laikomi itin reikšmingais visuomenei“, įskaitant visuomenei svarbius 
sporto ir pramoginius renginius, ir ragina valstybes nares sudaryti tokių renginių sąrašus;

6. pabrėžia, kad vis labiau skaitmeninėje tampančioje aplinkoje žiniasklaidos paslaugos 
vaidina esminį vaidmenį užtikrinant piliečiams galimybę gauti informaciją internetu, ir 
pripažįsta, kad žiniasklaidos priemonių teikiamos interneto paslaugos tiesiogiai padeda 
įgyvendinti jų misiją;

7. dar kartą patvirtina, kad transliuojant televizijos laidas svarbu apsaugoti nepilnamečius; 
rekomenduoja valstybėms narėms apsvarstyti, ar nereikėtų vaikams skirtose programose 
uždrausti bet kokius komercinius pranešimus, kad, inter alia, nepilnamečiai nebūtų 
skatinami pirkti produktų ar paslaugų, pasinaudojant jų patirties trūkumu ar patiklumu;

8. ragina Komisiją ES išorės prekybos susitarimuose išlaikyti šios direktyvos 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų apibrėžtis, taip populiarinant šias paslaugas.


