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12.4.2019 A8-0193/158

Τροπολογία 158
Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0193/2019
Daniel Dalton
Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις νομικές εντολές με 
τις οποίες ζητείται από τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, 
μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες 
αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα ως προς την επιλογή των 
αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να 
διορίζουν διοικητικές αρχές, αρχές 
επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές 
με την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της 
ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση 
να διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

(13) Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις εντολές αφαίρεσης 
με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, 
μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες 
αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα ως προς την επιλογή της 
αρμόδιας αρχής, επιτρέποντάς τους να 
διορίζουν μια δικαστική αρχή ή μια 
λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή 
με την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της 
ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση 
να διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
μετά τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Ει 
δυνατόν, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη το μέγεθος και η οικονομική 
δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας.
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12.4.2019 A8-0193/159

Τροπολογία 159
Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0193/2019
Daniel Dalton
Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 
επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το 

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης. Σε 
αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το 
σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς 
σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
αποτελείται από ειδικά μέσα που 
επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή 
εντολών αφαίρεσης και προσωπικά μέσα 
που επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία 
τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
μετά τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής 
είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
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σημείο επαφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 
γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

σημείο επαφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 
γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.
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12.4.2019 A8-0193/160

Τροπολογία 160
Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0193/2019
Daniel Dalton
Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή 
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή της 
εντολής αφαίρεσης.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή 
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.
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12.4.2019 A8-0193/161

Τροπολογία 161
Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0193/2019
Daniel Dalton
Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) …16, ο αποδέκτης της εντολής 
αφαίρεσης αφαιρεί το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την 
πρόσβαση σε αυτό, εντός μίας ώρας από 
την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης από 
την αρμόδια αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) …16, ο αποδέκτης της εντολής 
αφαίρεσης αφαιρεί το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την 
πρόσβαση σε αυτό, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά την παραλαβή της 
εντολής αφαίρεσης από την αρμόδια αρχή.

_________________ _________________
16 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο (ΕΕ L …).

16 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο (ΕΕ L …).
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12.4.2019 A8-0193/162

Τροπολογία 162
Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0193/2019
Daniel Dalton
Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β Περιεχόμενο που πρέπει να 
αφαιρεθεί ή στο οποίο πρέπει να 
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση εντός μίας 
ώρας:

Β Περιεχόμενο που πρέπει να 
αφαιρεθεί ή στο οποίο πρέπει να 
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
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