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Julia Reda, Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Is-sostenn tad-drittijiet tal-konsumatur fis-suq uniku diāitali 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

I. billi kompetizzjoni mingħajr tfixkil u 

kundizzjonijiet indaqs għall-kumpaniji, li 

se jsaħħu l-investiment, huma vitali għal 

dan is-settur tal-ekonomija peress li se 

jiŜguraw l-iŜvilupp sostenibbli tiegħu fit-

tul għall-benefiëëju tal-utenti finali; billi 

kompetizzjoni effettiva hija mutur tajjeb 

għal investiment effiëjenti u tista' tipprovdi 

benefiëëji għall-konsumaturi fir-rigward 

tal-għaŜla, il-prezz u l-kwalità; 

I. billi kompetizzjoni āusta u sostenibbli u 

kundizzjonijiet indaqs għall-kumpaniji, li 

se jsaħħu l-investiment, huma vitali għal 

dan is-settur tal-ekonomija peress li se 

jiŜguraw l-iŜvilupp sostenibbli tiegħu fit-

tul għall-benefiëëju tal-utenti finali; billi 

kompetizzjoni effettiva hija mutur tajjeb 

għal investiment effiëjenti u tista' tipprovdi 

benefiëëji għall-konsumaturi fir-rigward 

tal-għaŜla, il-prezz u l-kwalità; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Is-sostenn tad-drittijiet tal-konsumatur fis-suq uniku diāitali 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa L 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

L. billi l-impjiegi li nħolqu permezz tas-suq 

uniku diāitali huma, bħala medja, impjiegi 

bi kwalifiki għolja u mħallsin tajjeb u 

huma kontribut importanti għall-ħolqien ta' 

impjiegi ta' kwalità u sostenibbli; 

L. billi uħud mill-impjiegi li nħolqu 

permezz tas-suq uniku diāitali huma 

impjiegi bi kwalifiki għolja u mħallsin 

tajjeb u huma kontribut importanti għall-

ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u 

sostenibbli; billi jeħtieā li jkun hemm, 

madankollu, tarka kontra forom āodda ta' 

kif jiāu evitati d-drittijiet soëjali u tal-

impjiegi; 

Or. en 
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Premessa La (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 La. billi l-Kummissjoni għandha tgħasses 

li ma jkunx hemm imāiba monopolistika 

fir-rigward tal-pluralità tal-midja, 

f'termini kemm ta' provvediment ta' 

kontenut kif ukoll tas-sjieda tal-kontenut, 

għax l-aëëess għall-informazzjoni hu 

kruëjali għal demokrazija b'saħħitha; 

Or. en 
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Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni, permezz ta' sforzi tal-

implimentazzjoni tar-regoli eŜistenti u l-

infurzar ta' dawn ir-regoli, biex, bħala parti 

minn strateāija āenerali, jindirizzaw l-

ostakli eŜistenti kollha li qed ixekklu l-

iŜvilupp tas-suq uniku diāitali; jemmen li 

dawn l-isforzi jeħtieā li jkunu fil-qalba tal-

isforzi tal-UE biex tiāāenera tkabbir 

ekonomiku u impjiegi u ssaħħaħ il-

kompetittivita u r-reŜiljenza tagħha fi ħdan 

l-ekonomija globali;  

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni, permezz ta' sforzi tal-

implimentazzjoni tar-regoli eŜistenti u l-

infurzar ta' dawn ir-regoli, biex, bħala parti 

minn strateāija āenerali, jindirizzaw l-

ostakli mhux āustifikati kollha li qed 

ixekklu l-iŜvilupp tas-suq uniku diāitali; 

jemmen li dawn l-isforzi jeħtieā li jkunu 

fil-qalba tal-isforzi tal-UE biex tiāāenera 

tkabbir ekonomiku u impjiegi u ssaħħaħ il-

kompetittivita u r-reŜiljenza tagħha fi ħdan 

l-ekonomija globali;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Is-sostenn tad-drittijiet tal-konsumatur fis-suq uniku diāitali 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiŜgura l-

implimentazzjoni rapida tas-suq uniku 

għas-servizzi u l-implimentazzjoni u l-

infurzar ta' regoli bħad-Direttiva dwar id-

Drittijiet tal-Konsumatur, soluzzjoni 

alternattiva għat-tilwim, soluzzjoni online 

għat-tilwim, filwaqt li tiŜgurat li l-piŜijiet 

amministrattivi jitnaqqsu; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiŜgura l-

implimentazzjoni rapida tad-Direttiva tas-

Servizzi u l-implimentazzjoni u l-infurzar 

ta' regoli bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet 

tal-Konsumatur, soluzzjoni alternattiva 

għat-tilwim, soluzzjoni online għat-tilwim, 

filwaqt li tiŜgura li l-piŜijiet 

amministrattivi jitnaqqsu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jitlob li jiāi adottat bil-ħeffa l-Pakkett 

dwar il-Protezzjoni tad-Data mmodernizzat 

ħalli jipprovdi bilanë xieraq bejn, minn 

naħa, livell għoli ta' protezzjoni tad-data 

personali, sikurezza tal-utenti u kontroll 

fuq id-data personali tal-individwi u, min-

naħa l-oħra, kwadru leāiŜlattiv stabbli u 

prevedibbli li fih in-negozji jkunu jistgħu 

jiffjorixxu fi ħdan suq uniku għall-

benefiëëju tal-utenti aħħarin, 

kundizzjonijiet indaqs li jāibu 'l quddiem l-

investiment, u ambjent li jikkontribwixxi 

għall-attrattività tal-UE kollha kemm hi 

bħala destinazzjoni għan-negozji; jitlob li 

l-Kummissjoni u l-Istati Membri jallokaw 

ir-riŜorsi meħtieāa għall-ālieda kontra l-

kriminalità ëibernetika permezz ta' miŜuri 

leāiŜlattivi u kooperazzjoni fl-infurzar tal-

liāijiet, sew fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak 

nazzjonali; 

5. Jitlob li jiāi adottat bil-ħeffa l-Pakkett 

dwar il-Protezzjoni tad-Data mmodernizzat 

ħalli jkun Ŝgurat livell għoli ta' protezzjoni 

tad-data personali, sikurezza tal-utenti u 

kontroll fuq id-data personali tal-individwi 

u, min-naħa l-oħra, kwadru leāiŜlattiv 

stabbli u prevedibbli li fih in-negozji jkunu 

jistgħu jiffjorixxu fi ħdan suq uniku għall-

benefiëëju tal-utenti aħħarin, 

kundizzjonijiet indaqs li jāibu 'l quddiem l-

investiment, u ambjent li jikkontribwixxi 

biex l-UE  kollha kemm hi tkun 

destinazzjoni attraenti għan-negozji; jitlob 

li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 

jallokaw ir-riŜorsi meħtieāa għall-ālieda 

kontra l-kriminalità ëibernetika permezz ta' 

miŜuri leāiŜlattivi u kooperazzjoni fl-

infurzar tal-liāijiet, sew fil-livell tal-UE kif 

ukoll f'dak nazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 7a. Iqis li l-Kummissjoni għandha taāixxi 

biex toħloq u tiŜgura ambjent leāiŜlattiv u 

āuridikament ëert li jiffavorixxi l-

kreattività u l-innovazzjoni għan-negozji 

li jkunu għadhom qed jibdew, il-

mikroimpriŜi u l-SMEs; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0286/2014 

PPE, S&D 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Jenfasizza li, fl-uŜu tal-magni tat-tiftix, 

jeħtieā li l-proëess u r-riŜultati tat-tiftix 

ikunu imparzjali, b'tali mod li t-tiftix fuq l-

internet jibqa' nondiskriminatorju, ikun 

Ŝgurat li jkun hemm aktar kompetizzjoni u 

għaŜla għall-konsumaturi, u tinŜamm id-

diversità tas-sorsi ta' informazzjoni; 

jinnota, għaldaqstant, li l-indiëizzazzjoni, l-

evalwazzjoni, il-preŜentazzjoni u l-

gradazzjoni min-naħa tal-magni tat-tiftix 

irid ikun imparzjali u trasparenti, u li, 

għas-servizzi interkonnessi, il-magni tat-

tiftix iridu jiggarantixxu trasparenza sħiħa 

meta juru r-riŜultati tat-tiftix; jitlob li l-

Kummissjoni tipprevjeni kwalunkwe abbuŜ 

fil-kummerëjalizzazzjoni tas-servizzi 

interkonnessi min-naħa ta' operaturi tal-

magni tat-tiftix; 

11. Jenfasizza li, fl-uŜu tas-servizzi tat-

tiftix, il-proëess u r-riŜultati tat-tiftix ma 

jkunx hemm indħil permezz ta' azzjoni 

min-naħa tal-istat jew ta' partijiet terzi, 

b'tali mod li t-tiftix fuq l-internet jibqa' 

nondiskriminatorju, ikun Ŝgurat li jkun 

hemm aktar kompetizzjoni, għaŜla u 

kwalità għall-konsumaturi, u tinŜamm id-

diversità tas-sorsi ta' informazzjoni; 

jinnota, għaldaqstant, li l-indiëizzazzjoni, l-

evalwazzjoni, il-preŜentazzjoni u l-

gradazzjoni min-naħa tas-servizzi tat-tiftix 

iridu jiŜvelaw tali indħil b'mod trasparenti, 

filwaqt li għas-servizzi interkonnessi, is-

servizzi tat-tiftix iridu jiŜguraw trasparenza 

sħiħa meta juru r-riŜultati tat-tiftix; jitlob li 

l-Kummissjoni tipprevjeni kwalunkwe 

abbuŜ fil-kummerëjalizzazzjoni u l-

liëenzjar tas-servizzi interkonnessi min-

naħa ta' operaturi tal-magni tat-tiftix u 

servizzi oħra tal-internet li huma konnessi 

kuntrattwalment magħhom; 

Or. en 
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Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

15. Jinkoraāāixxi l-adozzjoni u l-

pubblikazzjoni leāiŜlattiva rapida ta' 

dispoŜizzjonijiet internazzjonali li 

jiffaëilitaw l-aëëess ta' utenti b'diŜabbiltà 

għal kontenuti diāitali, kif ukoll għal 

xogħlijiet stampati, permezz tad-

diāitizzazzjoni ta' dawn tal-aħħar;  

15. Jinkoraāāixxi l-adozzjoni u l-

pubblikazzjoni leāiŜlattiva rapida ta' 

dispoŜizzjonijiet internazzjonali li 

jiffaëilitaw l-aëëess ta' utenti b'diŜabbiltà 

għal kontenuti diāitali, kif ukoll għal 

xogħlijiet stampati, permezz tad-

diāitizzazzjoni ta' dawn tal-aħħar;  

jenfasizza, barra minn hekk, li l-

aëëessibilità u t-tneħħija ta' ostakoli 

tekniëi artifiëjali għall-aëëess jibqgħu fl-

interess tal-utenti kollha; 

Or. en 
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Paragrafu 15a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 15a. Jinnota bi tħassib l-impatt negattiv 

tar-regolamenti anëillari tad-drittijiet tal-

awtur f'xi Stati Membri, b'mod partikolari 

l-adozzjoni ta' liāijiet nazzjonali li 

jestendu l-ambitu tad-drittijiet eskluŜivi ta' 

partijiet terzi, li jwasslu għal divrenzjar 

tal-aëëess għall-kontenut mill-

konsumaturi fl-Istati Membri kollha, u 

jāibu magħhom effetti antikompetittivi 

potenzjali, notevolment fuq is-suq tat-tiftix 

online; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Jitlob li l-Kummissjoni tippreŜenta r-

riforma tad-drittijiet tal-awtur li tant ilha 

mistennija, b'mod partikolari rigward 

miŜuri li jqawwu l-potenzjal tas-suq uniku 

diāitali, speëjalment rigward l-aëëess għall-

kontenuti, id-disseminazzjoni tal-għarfien 

u mudelli vijabbli għas-servizzi 

transfruntiera; iqis, f'dan ir-rigward, li r-

rieŜami tad-Direttiva 2001/29/KE huwa 

fundamentali għar-riforma futura, li 

għandha tqis teknoloāiji āodda u l-aāir tal-

konsumaturi u tal-utenti; 

13. Jitlob li l-Kummissjoni tippreŜenta r-

riforma tad-drittijiet tal-awtur li tant ilha 

mistennija, b'mod partikolari rigward 

miŜuri li jqawwu l-potenzjal tas-suq uniku 

diāitali, speëjalment rigward l-aëëess għall-

kontenuti, id-disseminazzjoni tal-għarfien 

u mudelli vijabbli għas-servizzi 

transfruntiera; iqis, f'dan ir-rigward, li r-

rieŜami tad-Direttiva 2001/29/KE huwa 

fundamentali għar-riforma futura, li 

għandha tqis teknoloāiji āodda u l-aāir tal-

konsumaturi u tal-utenti, kif ukoll it-titjib 

tal-poŜizzjoni ta' negozjar tal-awturi fil-

konfront tal-intermedjarji li jintroduëu x-

xogħlijiet tagħhom fis-suq; 

Or. en 

 

 


