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20.5.2013 B7-0187/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marietje Schaake 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. domnieva sa, že pre EÚ a jej členské 
štáty je nevyhnutné zachovať si možnosť 
chrániť a rozvíjať svoje kultúrne 
a audiovizuálne politiky, a robiť tak 
v súlade so svojimi existujúcimi právnymi 
predpismi, normami a dohodami; žiada 
teda, aby sa vyčlenenie kultúrnych 
a audiovizuálnych služieb vrátane tých, 
ktoré sa poskytujú online, jasne stanovilo 
v mandáte na rokovanie; 

11. pripomína, že EÚ a jej členské štáty si 
ponechajú právomoc určovať svoje 
vlastné kultúrne a audiovizuálnej politiky v 
súlade s vnútroštátnymi prioritami, čo je 
zaručené v primárnom práve EÚ; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Marietje Schaake 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. domnieva sa, že pre EÚ a jej členské 
štáty je nevyhnutné zachovať si možnosť 
chrániť a rozvíjať svoje kultúrne 
a audiovizuálne politiky, a robiť tak 
v súlade so svojimi existujúcimi právnymi 
predpismi, normami a dohodami; žiada 
teda, aby sa vyčlenenie kultúrnych 
a audiovizuálnych služieb vrátane tých, 
ktoré sa poskytujú online, jasne stanovilo 
v mandáte na rokovanie; 

11. domnieva sa, že pre EÚ a jej členské 
štáty je nevyhnutné zachovať si možnosť 
chrániť a rozvíjať svoje kultúrne 
a audiovizuálne politiky, a robiť tak 
v súlade so svojimi existujúcimi právnymi 
predpismi, normami a dohodami; žiada 
preto, aby mandát na rokovania 
jednoznačne potvrdil, že EÚ a jej členské 
štáty by si v súlade s ustanoveniami 
Zmluvy o kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti Európskej únie (článok 3, 
článok 167 ods. 2 a článok 207 ods. 4 
ZFEÚ) mali zachovať primeranú 
možnosť rozvíjať tieto politiky, aby sa 
zohľadnil nový vývoj v audiovizuálnom 
sektore; 

Or. en 

 
 


