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Amendamentul 178
Rachida Dati
în numele Grupului PPE

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 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.

eliminat
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Amendamentul 179
Rachida Dati
în numele Grupului PPE

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 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună măsuri 
proactive specifice suplimentare, necesare 
și proporționale. Atunci când adoptă 
această decizie, autoritatea competentă 
ține cont în special de capacitatea 
economică a furnizorului de servicii de 
găzduire, de efectul acestor măsuri asupra 
drepturilor fundamentale ale utilizatorilor 
și de importanța fundamentală a libertății 
de exprimare și de informare. Decizia se 
trimite la sediul principal al furnizorului de 
servicii de găzduire sau reprezentantului 
legal desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor, conform indicațiilor 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c).

4. După ce a stabilit că un furnizor 
de servicii a primit un număr substanțial 
de ordine de eliminare, autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) poate emite o decizie 
prin care să impună măsuri specifice 
suplimentare pe care furnizorul de servicii 
de găzduire trebuie să le ia pentru a 
garanta că conținutul cu caracter terorist 
nu este accesibil public prin intermediul 
serviciilor sale. Autoritatea competentă nu 
impune o obligație generală de 
supraveghere, nici utilizarea de 
instrumente automatizate de eliminare. 
Decizia ține cont în special de fezabilitatea 
tehnică a măsurilor, de dimensiunea și 
capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire, de efectul acestor 
măsuri asupra drepturilor fundamentale ale 
utilizatorilor și de importanța fundamentală 
a libertății de exprimare și de primire și 
transmitere de informații și idei într-o 
societate deschisă și democratică. Această 
solicitare se trimite la sediul principal al 
furnizorului de servicii de găzduire sau 
reprezentantului legal desemnat de 
furnizorul de servicii. Furnizorul de 
servicii de găzduire raportează periodic cu 
privire la punerea în aplicare a măsurilor, 
conform indicațiilor autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c).
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