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Alteração  23 

Marietje Schaake 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que é essencial que a UE e 

os seus Estados-Membros conservem a 

possibilidade de preservar e desenvolver 

as suas políticas culturais e audiovisuais, 

no contexto das suas leis, normas e 

acordos existentes; solicita, pois, que o 

mandato de negociação estipule 

claramente a exclusão dos serviços 

culturais e audiovisuais, nomeadamente 

os prestados em linha; 

11. Relembra que a UE e os seus Estados-

Membros conservam a competência de 

determinar as suas próprias políticas 

culturais e audiovisuais, que é garantida 

pelo direito primário da UE, de acordo 

com as preferências nacionais; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/24 

Alteração  24 

Marietje Schaake 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que é essencial que a UE e 

os seus Estados-Membros conservem a 

possibilidade de preservar e desenvolver as 

suas políticas culturais e audiovisuais, no 

contexto das suas leis, normas e acordos 

existentes; solicita, pois, que o mandato de 

negociação estipule claramente a exclusão 

dos serviços culturais e audiovisuais, 

nomeadamente os prestados em linha; 

11. Considera que é essencial que a UE e 

os seus Estados-Membros conservem a 

possibilidade de preservar e desenvolver as 

suas políticas culturais e audiovisuais, no 

contexto das suas leis, normas e acordos 

existentes; solicita, pois, que o mandato de 

negociação confirme inequivocamente que 

a UE e os seus Estados-Membros, como 

decorre das disposições do tratado 

relativas à diversidade cultural e 

linguística da União Europeia (artigo 3.º, 

artigo 167.º, n.º 2, e artigo 207.º, n.º 4, do 

TFUE), devem conservar a 

correspondente capacidade de desenvolver 

estas políticas, a fim de ter em conta a 

evolução no setor audiovisual; 

Or. en 

 

 


