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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu īpašuma tiesību koncentrēšanās var apdraudēt 
informācijas brīvību un jo īpaši tiesības saņemt informāciju, un tādēļ pieprasa, lai 
Komisija informē par pastāvošajām īpašuma attiecībām starp 7500 raidorganizācijām, 
kuras tā ir identificējusi ES, nolūkā atklāt iespējamās problēmas saistībā ar viedokļu 
dažādību šajos plašsaziņas līdzekļu pakalpojumos;

2. pieprasa, lai Komisija turpina uzraudzīt un novērst 12 minūšu noteikuma pārkāpumus, 
izvērtēt reālo reklāmas apjomu un jo īpaši apsvērt, vai ir nepieciešams samazināt 
ierobežojumu, ņemot vērā iespējamās patērētāju sūdzības; 

3. prasa, lai Komisija pēc iespējas drīzāk iesniegtu nepieciešamos precizējumus attiecībā uz 
tās konstatētajām problēmām komercpaziņojumu jomā saistībā ar sponsorēšanu, 
pašreklāmu un produktu izvietošanu; 

4. pauž nožēlu, ka ne visi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā noteiktie iemesli 
ir minēti Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMPD) 6. pantā; aicina 
Komisiju apsvērt minētā panta darbības jomas paplašināšanu, tādējādi panākot tā 
atbilstību hartai;

5. atzinīgi vērtē Komisijas un Eiropas Savienības Tiesas pieeju saistībā ar AVMPD 14. panta 
interpretāciju; aicina saglabāt plašu interpretāciju jēdzienam „pasākumi, kas tiek uzskatīti 
par sabiedrībai ļoti svarīgiem”, iekļaujot arī vispārējas intereses sporta un izklaides 
pasākumus, un mudina dalībvalstis sastādīt šādu pasākumu sarakstus;

6. uzver, ka aizvien digitalizētākā vidē sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem ir 
izšķiroša loma, nodrošinot tiešsaistes informācijas pieejamību iedzīvotājiem, un šajā 
sakarībā atzīst, ka, nodrošinot interneta pakalpojumus, sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi 
tieši sniedz ieguldījumu savu uzdevumu izpildē;

7. no jauna apstiprina nepilngadīgo personu aizsardzības svarīgumu televīzijas apraidē; 
iesaka dalībvalstīm apsvērt aizliegt ievietot komercpaziņojumus bērnu programmās, cita 
starpā, lai nepārliecinātu nepilngadīgās personas iegādāties produktus vai pakalpojumus, 
izmantojot viņu pieredzes trūkumu vai lētticību;

8. aicina Komisiju ES ārējās tirdzniecības nolīgumos saglabāt direktīvā noteiktos 
audiovizuālo mediju pakalpojumu definīcijas, tādā veidā uzsverot šos pakalpojumus.


