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25.11.2014 B8-0286/1 

Tarkistus  1 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 2 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 12, 

14, 16 ja 26 artiklan sekä 114 artiklan 3 

kohdan ja 169 artiklan 1 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 12, 

14, 16, 26 ja 36 artiklan sekä 114 artiklan 

3 kohdan ja 169 artiklan 1 kohdan, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/2 

Tarkistus  2 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 19 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon neuvostolle 26. 

maaliskuuta 2009 antamansa suosituksen 

turvallisuuden ja perusvapauksien 

lujittamisesta internetissä¹, 

 
___________________ 

1 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 206. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/3 

Tarkistus  3 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 19 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 

antamansa päätöslauselman 

Yhdysvaltojen kansallisen 

turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, 

eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja 

niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten 

perusoikeuksiin ja transatlanttiseen 

yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa¹, 

 
_______________________ 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/4 

Tarkistus  4 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että kaikkien digitaalisiin 

sisämarkkinoihin liittyvien 

lainsäädäntöehdotusten on oltava EU:n 

perusoikeuskirjan mukaisia, jotta siihen 

kirjatut oikeudet turvataan kaikilta osin 

digitaalisessa ympäristössä; 

2. korostaa, että kaikkien digitaalisiin 

sisämarkkinoihin liittyvien 

lainsäädäntöehdotusten on oltava EU:n 

perusoikeuskirjan ja syrjimättömyyden 

periaatteen mukaisia, jotta 

perusoikeuskirjaan kirjatut yksilön 

oikeudet turvataan kaikilta osin 

digitaalisessa ympäristössä; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/5 

Tarkistus  5 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa tarvetta puuttua digitaaliseen 

kahtiajakoon ja torjua sitä, jotta 

digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 

mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 

täysimääräisesti ja jotta voidaan taata, että 

kaikki kansalaiset heidän tulotasoonsa, 

sosiaaliseen tilanteeseensa, 

maantieteelliseen sijaintiinsa, terveyteensä 

tai ikäänsä katsomatta voivat osallistua 

yhteiskuntaan digitaalisella aikakaudella; 

3. korostaa tarvetta puuttua digitaaliseen 

kahtiajakoon ja torjua sitä, jotta 

digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 

mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 

täysimääräisesti ja jotta voidaan taata 

SEUT-sopimuksen 9 ja 19 artiklan 

mukaisesti, että kaikki kansalaiset heidän 

tulotasoonsa, sosiaaliseen tilanteeseensa, 

maantieteelliseen sijaintiinsa, terveyteensä 

tai ikäänsä katsomatta voivat osallistua 

yhteiskuntaan digitaalisella aikakaudella; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/6 

Tarkistus  6 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 

päätöslauselman neuvostolle ja 

komissiolle. 

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 

päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 

sekä kansallisille parlamenteille. 

Or. en 

 

 


