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12.4.2019 A8-0193/158

Amendamentul 158
Birgit Sippel
în numele Grupului S&D

Raport A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenirea 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 de eliminare 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 autoritatea competentă 
desemnată pentru a îndeplini aceste 
sarcini, care pot fi o autoritate judiciară 
sau o autoritate administrativă 
independentă din punct de vedere al 
funcționării. 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 fără întârzieri 
nejustificate după primirea ordinului 
respectiv. Atunci când este posibil, ar 
trebui să se țină seama de dimensiunea și 
capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire.
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12.4.2019 A8-0193/159

Amendamentul 159
Birgit Sippel
în numele Grupului S&D

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

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atât furnizorii de servicii de 
găzduire, cât și statele membre ar trebui să 
stabilească puncte de contact pentru a 
facilita tratarea rapidă a ordinelor de 
eliminare și a semnalărilor. Spre deosebire 
de reprezentantul legal, punctul de contact 
are scopuri operaționale. Punctul de 
contact al furnizorului de servicii de 
găzduire ar trebui să constea din orice 
mijloace specifice care permit depunerea 
electronică a ordinelor de eliminare și a 
semnalărilor, precum și din resurse tehnice 
și umane care permit tratarea rapidă a 
acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de 
contact pentru furnizorul de servicii de 
găzduire să fie situat în Uniune, iar 
furnizorul de servicii de găzduire este liber 
să desemneze un punct de contact existent, 
cu condiția ca acest punct de contact să 
poată îndeplini funcțiile prevăzute în 
prezentul regulament. Pentru a garanta 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau blocarea accesului la acesta în termen 
de o oră de la primirea ordinului de 
eliminare, furnizorii de servicii de găzduire 
ar trebui să se asigure că punctul de contact 
este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. 
Informațiile privind punctul de contact ar 
trebui să indice și limba în care se poate 
desfășura comunicarea cu punctul de 
contact. Pentru a facilita comunicarea 
dintre furnizorii de servicii de găzduire și 

(33) Atât furnizorii de servicii de 
găzduire, cât și statele membre ar trebui să 
stabilească puncte de contact pentru a 
facilita tratarea rapidă a ordinelor de 
eliminare. Spre deosebire de reprezentantul 
legal, punctul de contact are scopuri 
operaționale. Punctul de contact al 
furnizorului de servicii de găzduire ar 
trebui să constea din orice mijloace 
specifice care permit depunerea electronică 
a ordinelor de eliminare, precum și din 
resurse tehnice și umane care permit 
tratarea rapidă a acestora. Nu este 
obligatoriu ca punctul de contact pentru 
furnizorul de servicii de găzduire să fie 
situat în Uniune, iar furnizorul de servicii 
de găzduire este liber să desemneze un 
punct de contact existent, cu condiția ca 
acest punct de contact să poată îndeplini 
funcțiile prevăzute în prezentul regulament. 
Pentru a garanta eliminarea conținutului cu 
caracter terorist sau blocarea accesului la 
acesta fără întârzieri nejustificate la 
primirea ordinului de eliminare, furnizorii 
de servicii de găzduire ar trebui să se 
asigure că punctul de contact este accesibil 
24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile 
privind punctul de contact ar trebui să 
indice și limba în care se poate desfășura 
comunicarea cu punctul de contact. Pentru 
a facilita comunicarea dintre furnizorii de 
servicii de găzduire și autoritățile 
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autoritățile competente, furnizorii de 
servicii de găzduire sunt încurajați să 
asigure comunicarea într-una dintre limbile 
oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile 
clauzele și condițiile lor.

competente, furnizorii de servicii de 
găzduire sunt încurajați să asigure 
comunicarea într-una dintre limbile oficiale 
ale Uniunii în care sunt disponibile 
clauzele și condițiile lor.
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12.4.2019 A8-0193/160

Amendamentul 160
Birgit Sippel
în numele Grupului S&D

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

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 fără întârzieri 
nejustificate la primirea ordinului de 
eliminare.
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12.4.2019 A8-0193/161

Amendamentul 161
Birgit Sippel
în numele Grupului S&D

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

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul articolului 4 din Regulamentul 
(UE)...16, destinatarul unui ordin de 
eliminare elimină conținutul cu caracter 
terorist sau blochează accesul la acesta în 
termen de o oră de la primirea ordinului de 
eliminare de la autoritatea competentă. 

În temeiul articolului 4 din Regulamentul 
(UE)...16, destinatarul unui ordin de 
eliminare elimină conținutul cu caracter 
terorist sau blochează accesul la acesta 
fără întârzieri nejustificate la primirea 
ordinului de eliminare de la autoritatea 
competentă.

_________________ _________________
16 Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu caracter 
terorist(JO L …).

16 Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu caracter 
terorist(JO L …).
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12.4.2019 A8-0193/162

Amendamentul 162
Birgit Sippel
în numele Grupului S&D

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

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

B Conținutul care trebuie eliminat sau 
la care accesul trebuie blocat în termen de 
o oră:

B Conținutul care trebuie eliminat sau 
la care accesul trebuie blocat fără 
întârzieri nejustificate:
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