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Amendamentul 1 

Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 
Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere articolele 9, 10, 12, 14, 
16, 26, 114 alineatul (3) și 169 alineatul (1) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, 

– având în vedere articolele 9, 10, 12, 14, 
16, 26 și 36, articolul 114 alineatul (3) și 
articolul 169 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Referirea 19 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere recomandarea sa 
adresată Consiliului din 26 martie 2009 
privind consolidarea securității și a 
libertăților fundamentale pe internet1, 

 

1 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 206. 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Referirea 19 b (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția sa din 12 
martie 2014 referitoare la programul de 
supraveghere al Agenției Naționale de 
Securitate (NSA) a SUA, la organismele 
de supraveghere din diferite state membre 
și la impactul acestora asupra drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor UE și asupra 
cooperării transatlantice în materie de 
justiție și de afaceri interne1, 

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că orice propunere legislativă 

referitoare la piața unică digitală trebuie să 
respecte Carta drepturilor fundamentale a 
UE, pentru a se asigura astfel respectarea 

deplină a drepturilor astfel consacrate în 
domeniul digital; 

 

2. subliniază că orice propunere legislativă 

referitoare la piața unică digitală trebuie să 
respecte Carta drepturilor fundamentale a 
UE și principiul nediscriminării, pentru a 
se asigura astfel respectarea deplină a 
drepturilor persoanelor, astfel cum sunt 
consacrate în Cartă, în domeniul digital; 
 

Or. en 
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Amendamentul 5 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază necesitatea de abordare și 

diminuare a decalajului digital pentru 
fructificarea deplină a potențialului pieței 
unice digitale și pentru a garanta includerea 

tuturor cetățenilor, indiferent de veniturile 
acestora, de situația socială, de localizarea 
geografică, sănătate sau vârstă, în 
societatea erei digitale; 

3. subliniază necesitatea de abordare și 

diminuare a decalajului digital pentru 
fructificarea deplină a potențialului pieței 
unice digitale și pentru a garanta includerea 

tuturor cetățenilor, astfel cum se prevede 
în articolele 9 și 19 din TFUE, indiferent 
de veniturile lor, de situația socială, de 
localizarea geografică, sănătate sau vârstă, 
în societatea erei digitale; 

Or. en 
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Amendamentul 6 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 

19. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale. 

Or. en 

 
 


