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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne solicită Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că concentrarea proprietății asupra mass-mediei ar putea submina libertatea de 
informare și, în special, dreptul de a primi informații, solicitând, astfel, Comisiei să 
specifice relațiile de proprietate existente între cei 7500 de operatori din domeniu, pe care 
i-a identificat în UE, cu scopul de a delimita posibilele obstacole în calea pluralității 
acestor servicii mass-media;

2. solicită Comisiei să continue să monitorizeze și să semnaleze orice încălcare a regulii 
celor 12 minute, să verifice cantitatea reală de publicitate și să evalueze, în special, dacă 
această limită trebuie redusă , în lumina unor eventuale plângeri formulate de 
consumatori;

3. solicită Comisiei să furnizeze cât mai curând posibil clarificările necesare cu privire la 
problemele identificate în domeniul comunicării comerciale referitoare la sponsorizare, 
autopromovare și plasare de produse;

4. regretă faptul că nu toate motivele identificate la articolul 21 din Carta Drepturilor 
Fundamentale sunt menționate la articolul 6 din Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale (AVMS); invită Comisia să examineze posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare a acestui articol, aliniindu-l, astfel, la normele Cartei;

5. salută abordarea adoptată de Comisie și de Curtea Europeană de Justiție referitoare la 
interpretarea articolului 14 din Directiva AVMS; solicită păstrarea unei interpretări largi a 
sintagmei „evenimente care sunt privite ca fiind de importanță majoră pentru societate”, 
incluzând evenimente sportive și de divertisment care sunt de interes general, și 
încurajează statele membre să elaboreze liste cu astfel de evenimente;

6. evidențiază faptul că, într-un mediu din ce în ce mai digital , serviciile publice de mass-
media joacă un rol esențial în asigurarea accesului cetățenilor la informații online și 
recunoaște, în această privință, că furnizarea de servicii de internet de către operatorii 
publici din mass-media contribuie direct la misiunea lor;

7. reafirmă importanța protejării minorilor în emisiunile de televiziune; recomandă statelor 
membre să aibă în vedere interzicerea oricărei comunicări comerciale în cadrul 
programelor pentru copii, inter alia, cu scopul de nu-i impulsiona pe minori să cumpere un 
produs sau un serviciu, prin exploatarea naivității sau lipsei lor de experiență.

8. solicită Comisie să mențină, în contextul acordurilor comerciale externe ale UE, definițiile 
serviciilor media audiovizuale din Directivă, „disociind” astfel aceste servicii.


