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20.5.2013 B7-0187/23 

Módosítás  23 
Marietje Schaake 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. elengedhetetlennek tartja, hogy az 
Európai Unió és tagállamai – meglévı 

jogszabályaik, normáik és 

megállapodásaik révén – fenntartsák a 
kulturális és audiovizuális politikáik 

megırzésének és fejlesztésének 

lehetıségét; kéri tehát, hogy a – többek 

között online – kulturális és audiovizuális 

tartalmú szolgáltatások kizárása 

egyértelmően szerepeljen a tárgyalási 

megbízatásban; 

11. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
és tagállamai fenntartják saját kulturális és 
audiovizuális politikáik nemzeti 

preferenciáknak megfelelı kialakításának 

hatáskörét, amit az elsıdleges uniós jog is 

garantál; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/24 

Módosítás  24 
Marietje Schaake 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. elengedhetetlennek tartja, hogy az 
Európai Unió és tagállamai – meglévı 
jogszabályaik, normáik és megállapodásaik 
révén – fenntartsák a kulturális és 
audiovizuális politikáik megırzésének és 
fejlesztésének lehetıségét; kéri tehát, hogy 
a – többek között online – kulturális és 
audiovizuális tartalmú szolgáltatások 

kizárása egyértelmően szerepeljen a 

tárgyalási megbízatásban; 

11. elengedhetetlennek tartja, hogy az 
Európai Unió és tagállamai – meglévı 
jogszabályaik, normáik és megállapodásaik 
révén – fenntartsák a kulturális és 
audiovizuális politikáik megırzésének és 
fejlesztésének lehetıségét; kéri tehát, hogy 
a tárgyalási meghatalmazás egyértelmően 

erısítse meg, hogy az Uniónak és 

tagállamainak – a Szerzıdésnek az 

Európai Unió kulturális és nyelvi 

sokszínőségére vonatkozó 

rendelkezéseivel (az EUMSZ 3. cikke, 

167. cikkének (2) bekezdése és 207. 

cikkének (4) bekezdése) összhangban – 

meg kell ırizniük arra irányuló 

képességüket, hogy e politikákat az 
audiovizuális ágazat új fejleményeinek 

figyelembe vételével dolgozzák ki; 

Or. en 

 
 


