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25.11.2014 B8-0286/1 

Poprawka  1 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając art. 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

114 ust. 3 oraz art. 169 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

36, 114 ust. 3 oraz art. 169 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/2 

Poprawka  2 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 19 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoje zalecenie dla Rady 

z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

utrwalenia bezpieczeństwa 

i podstawowych wolności w internecie
1
, 

 

1 Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 206. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/3 

Poprawka  3 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 19 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 

12 marca 2014 r. w sprawie 

realizowanych przez NSA amerykańskich 

programów nadzoru, organów nadzoru w 

róŜnych państwach członkowskich oraz 

ich wpływu na prawa podstawowe 

obywateli UE oraz na współpracę 

transatlantycką w dziedzinie wymiaru 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
1
, 

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/4 

Poprawka  4 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, Ŝe wszelkie wnioski 

ustawodawcze związane z jednolitym 

rynkiem cyfrowym muszą być zgodne z 

Kartą praw podstawowych UE, tak aby 

zawarte w niej prawa były w pełni 

chronione w środowisku cyfrowym; 

2. podkreśla, Ŝe wszelkie wnioski 

ustawodawcze związane z jednolitym 

rynkiem cyfrowym muszą być zgodne z 

Kartą praw podstawowych UE oraz z 

zasadą niedyskryminacji, tak aby 

indywidualne prawa zawarte w karcie 

były w pełni chronione w środowisku 

cyfrowym; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/5 

Poprawka  5 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla konieczność opanowania i 

zwalczenia przepaści cyfrowej, aby w pełni 

wykorzystać potencjał jednolitego rynku 

cyfrowego oraz zagwarantować włączenie 

wszystkich obywateli – niezaleŜnie od ich 

dochodów, sytuacji społecznej, miejsca 

zamieszkania, zdrowia czy wieku – do 

społeczeństwa ery cyfrowej; 

3. podkreśla konieczność opanowania i 

zwalczenia przepaści cyfrowej, aby w pełni 

wykorzystać potencjał jednolitego rynku 

cyfrowego oraz zagwarantować włączenie 

wszystkich obywateli – niezaleŜnie od ich 

dochodów, sytuacji społecznej, miejsca 

zamieszkania, zdrowia czy wieku – do 

społeczeństwa ery cyfrowej, zgodnie z 

wymogami art. 9 i 19 TFUE; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/6 

Poprawka  6 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

19. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 

parlamentom państw członkowskich. 

Or. en 

 

 


