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Poprawka  23 

Marietje Schaake 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uwaŜa za konieczne, aby Unia i jej 

państwa członkowskie utrzymywały 

moŜliwość ochrony i rozwoju polityk 

kulturalnych i audiowizualnych, i to w 

ramach ich dorobku prawnego, aktów 

normatywnych i umów; apeluje zatem, 

aby wyłączenie usług dotyczących treści 

kulturalnych i audiowizualnych, w tym 

nadawanych na Ŝywo, było wyraźnie 

określone w mandacie negocjacyjnym; 

11. przypomina, Ŝe UE i jej państwa 

członkowskie powinny utrzymać 

kompetencje w zakresie określania – 

zgodnie z krajowymi preferencjami – 

własnej polityki kulturalnej i 

audiowizualnej, które gwarantuje im 

prawo pierwotne UE; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/24 

Poprawka  24 

Marietje Schaake 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uwaŜa za konieczne, aby Unia i jej 

państwa członkowskie utrzymywały 

moŜliwość ochrony i rozwoju polityk 

kulturalnych i audiowizualnych, i to w 

ramach ich dorobku prawnego, aktów 

normatywnych i umów; apeluje zatem, aby 

wyłączenie usług dotyczących treści 

kulturalnych i audiowizualnych, w tym 

nadawanych na Ŝywo, było wyraźnie 

określone w mandacie negocjacyjnym; 

11. uwaŜa za konieczne, aby Unia i jej 

państwa członkowskie utrzymywały 

moŜliwość ochrony i rozwoju polityk 

kulturalnych i audiowizualnych, i to w 

ramach ich dorobku prawnego, aktów 

normatywnych i umów; apeluje zatem o 

potwierdzenie w mandacie negocjacyjnym 

w sposób niepozostawiający wątpliwości, 

Ŝe zgodnie z zapisami traktatowymi 

dotyczącymi róŜnorodności kulturowej i 

językowej Unii Europejskiej (art. 3, art. 

167 ust. 2 i art. 207 ust. 4 TFUE) UE i jej 

państwa członkowskie powinny utrzymać 

w odpowiednim zakresie zdolność do 

kształtowania polityki w tych dziedzinach, 

aby uwzględniać zmiany zachodzące w 

sektorze audiowizualnym; 

Or. en 

 

 


