
A válaszadás jogának alkalmazási területe

− Minden természetes vagy jogi személynek, állampolgárságra vagy lakóhelyre való tekintet nélkül,
jogot kell biztosítani a válaszadásra vagy olyan, ezzel egyenértékű jogorvoslati lehetőségre, amelynek
révén reagálhat az audiovizuális és online információs szolgáltatásokban szereplő bármilyen, rá
vonatkozóan pontatlan tényeket tartalmazó és őt személyes jogaiban sértő állításra.

− A választ ugyanolyan súllyal kell kezelni, mint a vitatott állítást, annak érdekében, hogy eljusson
ugyanahhoz a közönséghez és arra ugyanolyan hatást érhessen el.

− A tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy a válaszadási jog vagy az ezzel egyenértékű jogorvoslati
lehetőségek gyakorlását és a véleménynyilvánítási szabadságot ne akadályozzák indokolatlan módon.
A választ a kérelem indoklása után ésszerű határidőn belül, a kérelem tárgyát képező kiadványnak
vagy műsornak megfelelő időpontban és módon kell közölni.

− Rendelkezni kell olyan eljárásokról, amelyek lehetővé teszik a válaszadási jog vagy az azzal egyenértékű
jogorvoslati lehetőségek gyakorlására vonatkozó jogvita esetén a bírósági felülvizsgálatot.
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Gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati célú felhasználásra ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati fel-
használásáról, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0599 –

C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0599) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amely alapján
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0159/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0247/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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