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Amendamentul 156
Eva Joly
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesară armonizarea 
procedurilor și a obligațiilor care rezultă 
din ordinele juridice care îi obligă pe 
furnizorii de servicii de găzduire să elimine 
conținut cu caracter terorist sau să blocheze 
accesul la acesta, în urma unei evaluări 
efectuate de autoritățile competente. Statele 
membre ar trebui să fie în continuare libere 
să aleagă autoritățile competente 
desemnate pentru a îndeplini aceste sarcini, 
care pot fi autorități administrative, 
autorități de aplicare a legii sau autorități 
judiciare. Având în vedere viteza 
răspândirii conținutului cu caracter terorist 
în cadrul serviciilor online, se prevede 
obligația furnizorilor de servicii de 
găzduire de a se asigura că un conținut cu 
caracter terorist identificat în ordinul de 
eliminare este eliminat sau accesul la 
acesta este blocat în termen de o oră de la 
primirea ordinului respectiv. Furnizorilor 
de servicii de găzduire le revine decizia de 
a elimina sau de a bloca accesul 
utilizatorilor din Uniune la conținutul în 
cauză.

(13) Este necesară armonizarea 
procedurilor și a obligațiilor care rezultă 
din ordinele juridice care îi obligă pe 
furnizorii de servicii de găzduire să elimine 
conținut cu caracter terorist sau să blocheze 
accesul la acesta, în urma unei evaluări 
efectuate de autoritățile competente. Statele 
membre ar trebui să fie în continuare libere 
să aleagă autoritățile competente 
desemnate pentru a îndeplini aceste sarcini, 
care pot fi autorități administrative, 
autorități de aplicare a legii sau autorități 
judiciare. Având în vedere viteza 
răspândirii conținutului cu caracter terorist 
în cadrul serviciilor online, se prevede 
obligația furnizorilor de servicii de 
găzduire de a se asigura că un conținut cu 
caracter terorist identificat în ordinul de 
eliminare este eliminat sau accesul la 
acesta este blocat cât mai curând posibil 
și, dacă este posibil, în funcție de 
dimensiunile și de capacitatea economică 
a furnizorului de servicii de găzduire, în 
termen de o oră de la primirea ordinului 
respectiv. Furnizorilor de servicii de 
găzduire le revine decizia de a elimina sau 
de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune 
la conținutul în cauză.
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(În legătură cu amendamentul depus la articolul 4 alineatul (2). Ar trebui să se considere 
adoptat dacă amendamentul depus la articolul 4 alineatul (2) este adoptat sau ar trebui să fie 

votat împreună în bloc.)
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Amendamentul 157
Eva Joly
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Daniel Dalton
Combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist 
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta cât mai curând 
posibil după primirea ordinului de 
eliminare.
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