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12.4.2019 A8-0193/156

Pozměňovací návrh 156
Eva Joly
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevence šíření teroristického obsahu online
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy by měly mít volnost, co se 
týče výběru příslušných orgánů, a tento 
úkol mohou uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen co nejdříve a – pokud je to 
vzhledem k velikosti a ekonomické 
kapacitě poskytovatele hostingových 
služeb možné – do jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 2. Měl by být 
považován za přijatý, bude-li přijat pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 2, nebo by se o obou mělo 

hlasovat současně.)
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Pozměňovací návrh 157
Eva Joly
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevence šíření teroristického obsahu online
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
do jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění odstraní teroristický obsah 
nebo k němu znemožní přístup.

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
co nejdříve po přijetí příkazu k odstranění 
odstraní teroristický obsah nebo k němu 
znemožní přístup.

Or. en


