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Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că este indispensabil ca 
Uniunea și statele sale membre să își 
mențină posibilitatea de a păstra și 
dezvolta propriile politici culturale și 
audiovizuale, acest lucru realizându-se în 
cadrul actelor lor legislative, normative și 
convenționale; solicită, prin urmare, ca 
excluderea serviciilor cu conținut cultural 
și audiovizual, inclusiv online, să fie clar 
prevăzută în mandatul de negociere; 

11. reamintește că UE și statele sale 
membre își mențin competența de a 
institui propriile politici culturale și 
audiovizuale, fapt garantat de legislația 
primară a UE, în conformitate cu 
preferințele naționale; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că este indispensabil ca 
Uniunea și statele sale membre să își 

mențină posibilitatea de a păstra și dezvolta 
propriile politici culturale și audiovizuale, 

acest lucru realizându-se în cadrul actelor 
lor legislative, normative și convenționale; 
solicită, prin urmare, ca excluderea 
serviciilor cu conținut cultural și 
audiovizual, inclusiv online, să fie clar 
prevăzută în mandatul de negociere; 

11. consideră că este indispensabil ca 
Uniunea și statele sale membre să își 

mențină posibilitatea de a păstra și dezvolta 
propriile politici culturale și audiovizuale, 

acest lucru realizându-se în cadrul actelor 
lor legislative, normative și convenționale; 
solicită, prin urmare, ca mandatul de 
negociere să confirme în mod clar faptul 
că, în conformitate cu prevederile 
tratatului referitoare la diversitatea 
culturală și lingvistică a Uniunii 
Europene (articolul 3, articolul 167 
alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) 
din TFUE), UE și statele sale membre ar 
trebui să păstreze o posibilitate  
proporțională de a dezvolta aceste politici 
pentru a ține seama de noile evoluții din 
sectorul audiovizual; 

Or. en 

 
 


