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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

25.11.2014 B8-0286/7 

Módosítás  7 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, 

hogy a jelenleg hatályos szabályok 

végrehajtására és érvényesítésére irányuló 

folyamatos erıfeszítések révén, melyek 

egy átfogó stratégia részét képezik, 

törekedjenek a digitális egységes piac 

fejlıdését hátráltató jelenlegi akadályok 

megszüntetésére; úgy véli, hogy ezen 

erıfeszítéseknek a gazdasági növekedés 

serkentésére és a foglalkoztatás növelésére, 

valamint az Unió világpiaci 

versenyképességének és rugalmasságának 

megerısítésére irányuló uniós erıfeszítések 

középpontjában kell állniuk; 

1. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, 

hogy a jelenleg hatályos szabályok 

végrehajtására és érvényesítésére irányuló 

folyamatos erıfeszítések révén, melyek 

egy átfogó stratégia részét képezik, 

törekedjenek a digitális egységes piac 

fejlıdését hátráltató jelenlegi akadályok 

megszüntetésére, továbbá gondoskodjanak 

róla, hogy az intézkedések elızetes 

hatásvizsgálat tárgyát képezzék, a jövıben 

is hatékonyak legyenek és megfeleljenek a 

digitális kor kihívásainak; úgy véli, hogy 

ezen erıfeszítéseknek a gazdasági 

növekedés serkentésére és a foglalkoztatás 

növelésére, valamint az Unió világpiaci 

versenyképességének és rugalmasságának 

megerısítésére irányuló uniós erıfeszítések 

középpontjában kell állniuk; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.11.2014 B8-0286/8 

Módosítás  8 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. hangsúlyozza különösen az e-

kereskedelemben rejlı potenciált, amely a 

becslések szerint évi 11,7 milliárd 

megtakarítást eredményezhetne a 

fogyasztók számára abban az esetben, ha 

online vásárláskor az uniós árucikkek és 

szolgáltatások teljes kínálatából 

választhatnának; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.11.2014 B8-0286/9 

Módosítás  9 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza a digitális szakadék elleni 

küzdelem szükségességét a digitális 

egységes piacban rejlı lehetıségek teljes 

mértékő kiaknázása és a digitális korban 

valamennyi polgár társadalmi 

befogadásának szavatolása érdekében 

függetlenül jövedelmüktıl, szociális és 

földrajzi helyzetüktıl, egészségi 

állapotuktól és koruktól; 

3. hangsúlyozza a digitális szakadék elleni 

küzdelem szükségességét a digitális 

egységes piacban rejlı lehetıségek teljes 

mértékő kiaknázása és a digitális korban 

valamennyi polgár társadalmi 

befogadásának lehetıvé tétele érdekében 

függetlenül jövedelmüktıl, szociális és 

földrajzi helyzetüktıl, egészségi 

állapotuktól és koruktól; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Módosítás  10 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. külön kiemeli, hogy fel kell számolni 

az elektronikus kereskedelem, és ezen 

belül az online szolgáltatások, a digitális 

tartalmakhoz való hozzáférés, a csalások 

megelızése, a honlapok nyilvántartásba 

vétele, az értékesítésösztönzés és a 

címkézés tekintetében azokat a tényezıket, 

amelyek továbbra is akadályozzák a 

fogyasztókat és az üzleti vállalkozásokat; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Módosítás  11 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy a digitális egységes 

piacra irányuló jogalkotási javaslatnak 

meg kell felelnie az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának annak érdekében, 

hogy az abban foglalt jogok védelme 

maradéktalanul megvalósuljon a digitális 

területen; 

2. kéri, hogy a digitális egységes piac 

fejlesztése során mindvégig tartsák 

tiszteletben az alapvetı jogokat, 

biztosítandó az európai polgárok teljes 

körő védelmét a digitális világban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.11.2014 B8-0286/12 

Módosítás  12 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a 

szolgáltatások egységes piacának 

mihamarabbi megvalósítását és olyan 

szabályok, mint a fogyasztók jogairól szóló 

irányelv végrehajtását és érvényesítését, az 

alternatív vitarendezést és az online 

vitarendezést, ugyanakkor biztosítva az 

adminisztratív terhek csökkentését; 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy a legnagyobb 

gazdasági potenciállal kecsegtetı 

területeken, többek között az üzleti 

szolgáltatások és biztosítások terén való 

növekedés érdekében az ágazatspecifikus 

megközelítést ösztönözve a szolgáltatások 

tekintetében biztosítsa a szolgáltatások 

egységes piacának mihamarabbi 

megvalósítását, továbbá biztosítsa például 

a fogyasztók jogairól szóló irányelv 

végrehajtását és érvényesítését, az 

alternatív vitarendezést és az online 

vitarendezést, ugyanakkor gondoskodva az 

adminisztratív terhek csökkentésérıl; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Módosítás  13 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. sürgeti az új, korszerősített adatvédelmi 

csomag mihamarabbi elfogadását annak 

érdekében, hogy egyrészt megfelelı 

egyensúlyt teremtsen a személyes adatok 

magas szintő védelme, a felhasználói 

biztonság és a saját személyes adatok 

fölötti ellenırzés között, másrészt stabil és 

kiszámítható jogalkotási környezetet 

hozzon létre, amely biztosítja az üzleti 

vállalkozások fellendülését egy 

megerısített egységes piacon a 

végfelhasználók érdekében, továbbá 

biztosítson egyenlı versenyfeltételeket, 

amelyek serkentik a beruházásokat és azt a 

fajta környezetet, amely hozzájárul az Unió 

mint a vállalkozásokat befogadó térség 

vonzerejéhez; sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy mind nemzeti, mind 

uniós szintő jogalkotási intézkedések és 

bőnüldözési együttmőködés révén 

különítsék el a szükséges erıforrásokat a 

számítástechnikai bőnözés elleni 

küzdelemre; 

5. sürgeti az új, korszerősített adatvédelmi 

rendelet mihamarabbi elfogadását annak 

érdekében, hogy egyrészt megfelelı 

egyensúlyt teremtsen a személyes adatok 

magas szintő védelme, a felhasználói 

biztonság és a saját személyes adatok 

fölötti ellenırzés között, másrészt stabil és 

kiszámítható jogalkotási környezetet 

hozzon létre, amely biztosítja az üzleti 

vállalkozások, az innováció és a gazdasági 

növekedés fellendülését egy megerısített 

egységes piacon a végfelhasználók 

érdekében, továbbá biztosítson egyenlı 

versenyfeltételeket, amelyek serkentik a 

beruházásokat és azt a fajta környezetet, 

amely hozzájárul az Unió mint a 

vállalkozásokat befogadó térség 

vonzerejéhez; sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy mind nemzeti, mind 

uniós szintő jogalkotási intézkedések és 

bőnüldözési együttmőködés révén, 

elsısorban a Számítástechnikai Bőnözés 

Elleni Európai Központ (EC3) révén 

különítsék el a szükséges erıforrásokat a 

számítástechnikai bőnözés elleni 

küzdelemre; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Módosítás  14 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. megjegyzi, hogy a digitális egységes 

piacon mőködı vállalatok számára 

biztosított egyenlı versenyfeltételekre az 

élénk uniós digitális gazdaság szavatolása 

érdekében van szükség; hangsúlyozza, 

hogy az uniós versenyszabályok egységes 

digitális piacon történı alapos 

érvényesítése meghatározó lesz a piac 

növekedése, a fogyasztói hozzáférés és 

kínálat, valamint a hosszú távú 

versenyképesség szempontjából; 

7. megjegyzi, hogy a digitális egységes 

piacon mőködı vállalatok számára 

biztosított egyenlı versenyfeltételekre az 

élénk uniós digitális gazdaság szavatolása 

érdekében van szükség; hangsúlyozza, 

hogy az uniós versenyszabályok egységes 

digitális piacon történı alapos 

érvényesítése meghatározó lesz a piac 

növekedése, a fogyasztói hozzáférés és 

kínálat, valamint a hosszú távú 

versenyképesség szempontjából; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

fogyasztók ugyanolyan védelemben 

részesüljenek az online környezetben, 

mint a hagyományos piacokon; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Módosítás  15 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 8a. hangsúlyozza, hogy milyen potenciált 

rejt a kiterjedt adatelemzés a növekedés 

biztosítása és az innováció elısegítése, 

valamint a kutatás és a fejlesztés terén, 

például az egészségügyben; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.11.2014 B8-0286/16 

Módosítás  16 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. hangsúlyozza, hogy az internetes 

keresések megkülönböztetésmentessége 

érdekében a keresıprogramok 

használatakor a keresési folyamatnak és a 

találatoknak elfogulatlannak kell lenniük a 

fokozottabb verseny és a felhasználóknak 

és fogyasztóknak nyújtott szélesebb kínálat 

biztosítása, továbbá az információforrások 

sokféleségének fenntartása érdekében; 

ezért megjegyzi, hogy a keresıprogramok 

által végzett indexálásnak, értékelésnek, 

megjelenítésnek és rangsorolásnak 

pártatlannak és átláthatónak kell lennie, és 

hogy az összekapcsolt szolgáltatások 

esetében a találatok megjelenítésekor a 

keresıprogramoknak teljes átláthatóságot 

kell garantálniuk; sürgeti a Bizottságot, 

hogy akadályozza meg az összekapcsolt 

szolgáltatások forgalmazása terén a 

keresıprogram-szolgáltatók által elkövetett 

visszaéléseket; 

11. hangsúlyozza, hogy az internetes 

keresések megkülönböztetésmentessége 

érdekében a keresıprogramok 

felhasználók általi használatakor a 

keresési folyamatnak és a találatoknak 

elfogulatlannak kell lenniük a fokozottabb 

verseny és a felhasználóknak és 

fogyasztóknak nyújtott szélesebb kínálat 

biztosítása, továbbá az információforrások 

sokféleségének fenntartása érdekében; 

ezért megjegyzi, hogy a keresıprogramok 

által végzett indexálásnak, értékelésnek, 

megjelenítésnek és rangsorolásnak 

pártatlannak és átláthatónak kell lennie, és 

hogy az összekapcsolt szolgáltatások 

esetében a találatok megjelenítésekor a 

keresıprogramoknak teljes átláthatóságot 

kell garantálniuk; sürgeti a Bizottságot, 

hogy akadályozza meg az összekapcsolt 

szolgáltatások forgalmazása terén a 

keresıprogram-szolgáltatók által elkövetett 

visszaéléseket; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Módosítás  17 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza, hogy függetlenül annak 

küldıjétıl, fogadójától, típusától, 

tartalmától, eszközétıl, illetve az adott 

szolgáltatástól és alkalmazástól, minden 

internetes forgalmat megkülönböztetés, 

korlátozás vagy beavatkozás nélkül 

azonos elbánásban kell részesíteni; 

 

9. meggyızıdéssel hisz a nyitott 

internetben, ahol a forgalmat egyenlıen 

és megkülönböztetésektıl mentesen 

kezelik; elismeri azonban, hogy az 

internethasználat fokozódásával, és 

különösen az internetprotokoll-alapú 

televíziószolgáltatás következtében egyre 

nagyobb a nyomás a szolgáltatókon, hogy 

adatforgalom-kezelı eszközök 

alkalmazásával hatékonyan 

gazdálkodjanak hálózataik kapacitásával; 

úgy véli, hogy a kérdéssel kapcsolatos 

minden további jogalkotásnak a 

fogyasztók védelmére kell 

összpontosítania, engedélyezve 

ugyanakkor a szükséges adatforgalom-

kezelést és specializált szolgáltatásokat, 

amennyiben azok nem károsak a többi 

felhasználóra nézve, valamint lehetıvé 

téve a hatóságok számára a bőnözıkkel 

szembeni fellépést; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Módosítás  18 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. üdvözli annak bejelentését, hogy a 

Bizottság további vizsgálatokat végez a 

keresıprogramokkal kapcsolatos 

gyakorlatok és általában a digitális piac 

terén; 

12. üdvözli annak bejelentését, hogy a 

Bizottság további vizsgálatokat végez a 

keresıprogramokkal kapcsolatos 

gyakorlatok és általában a digitális piac 

terén; megjegyzi, hogy a Bizottságnak van 

lehetısége a piaci versennyel kapcsolatos 

esetleges aggodalmak eloszlatására; úgy 

véli, hogy a piaci versennyel kapcsolatos 

célzott intézkedések és a digitális egységes 

piac javítására irányuló általános 

kezdeményezések eltérı célokat követnek, 

ezért elkülönülten kezelendık, különös 

tekintettel a szakpolitikai 

kezdeményezésekre, amelyeknek meg kell 

felelniük a jogalkotás minıségének 

javítását célzó alapelveknek; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Módosítás  19 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. üdvözli a látássérültek könyvekhez 

való hozzáférését elısegítı marrakesh-i 

szerzıdés megkötését, valamint ösztönzi az 

aláíró feleket a szerzıdés ratifikálására; 

úgy véli, hogy a marrakesh-i szerzıdés a 

helyes irányba tett lépésnek tekinthetı, 

azonban ezen kívül is sokat kell még tenni 

annak érdekében, hogy a látássérülteken 

kívül a többi fogyatékossággal élı személy 

is hozzáférhessen a tartalmakhoz; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

tovább fokozzuk a hozzáférhetıséget egy 

sor területen, a szerzıi jogoktól kezdve a 

keresıprogramokon át egészen a 

távközlési szolgáltatókig; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Módosítás  20 
Vicky Ford 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. emlékeztet rá, hogy a felhıalapú 

számítástechnika nagy teljesítményő 

eszközzé válhat a digitális egységes piac 

fejlesztésében és az informatikai 

infrastrukturális és egyéb költségek 

csökkentésével gazdasági elınyöket 

kínálhat, különösen a kkv-knak; ezzel 

összefüggésben kiemeli, hogy amennyiben 

a felhıalapú szolgáltatásokat csak 

korlátozott számú nagy szolgáltató nyújtja, 

akkor egyre nagyobb mennyiségő 

információ győlik össze e szolgáltatók 

kezében; emlékeztet továbbá arra, hogy a 

felhıalapú számítástechnika a 

felhasználók számára is kockázatokat rejt, 

különös tekintettel az érzékeny adatokra; 

szorgalmazza a versenyképes és 

biztonságos felhıalapú számítástechnika 

garantálására irányuló európai stratégia 

megfelelı végrehajtását; 

17. emlékeztet rá, hogy a felhıalapú 

számítástechnika nagy teljesítményő 

eszközzé válhat a digitális egységes piac 

fejlesztésében és az informatikai 

infrastrukturális és egyéb költségek 

csökkentésével gazdasági elınyöket 

kínálhat, különösen a kkv-knak, ahogyan 

azt az európai szintő cselekvés hiányáról 

szóló jelentés is hangsúlyozza; ezzel 

összefüggésben kiemeli, hogy amennyiben 

a felhıalapú szolgáltatásokat csak 

korlátozott számú nagy szolgáltató nyújtja, 

akkor egyre nagyobb mennyiségő 

információ győlik össze e szolgáltatók 

kezében; szorgalmazza a versenyképes és 

biztonságos felhıalapú számítástechnika 

garantálására irányuló európai stratégia 

megfelelı végrehajtását; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. sürgeti a Bizottságot, hogy vállaljon 

vezetı szerepet a felhıalapú 

számítástechnikára vonatkozó nemzetközi 

szabványok és elıírások elımozdításában, 

amelyek magánélet-védelmi szempontból 

kielégítı, megbízható, magas fokon 

átjárható, biztonságos és energiatakarékos 

felhıalapú szolgáltatásokat tesznek 

lehetıvé egy jövıbeli uniós iparpolitika 

szerves részeként; hangsúlyozza, hogy a 

fogyasztói bizalomhoz és a 

versenyképességhez az adatok 

megbízhatósága, biztonsága és védelme 

szükséges; 

18. sürgeti a Bizottságot, hogy vállaljon 

vezetı szerepet a felhıalapú 

számítástechnikára vonatkozó nemzetközi 

szabványok és elıírások elımozdításában, 

amelyek magánélet-védelmi szempontból 

kielégítı, megbízható, elérhetı, magas 

fokon átjárható, biztonságos és 

energiatakarékos felhıalapú 

szolgáltatásokat tesznek lehetıvé egy 

jövıbeli uniós iparpolitika szerves 

részeként; hangsúlyozza, hogy a fogyasztói 

bizalomhoz és a versenyképességhez az 

adatok megbízhatósága, biztonsága és 

védelme szükséges; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. hangsúlyozza, hogy garantálni kell 

az online internetbiztonságot, különösen a 

gyermekek számára, valamint meg kell 

elızni a gyermekek kizsákmányolását, a 

gyermekekkel szemben elkövetett 

visszaélést ábrázoló képek interneten 

történı terjesztését felismerı és 

lehetetlenné tevı megoldások 

bevezetésével, illetve olyan eszközök 

alkalmazásával, amelyek 

megakadályozzák, hogy a gyermekek és 

kamaszok hozzáférjenek a korhatáros 

tartalmakhoz;  

Or. en 

 

 


