
PR\1161620RO.docx PE626.994v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2018/0110(COD)

30.8.2018

***I
PROIECT DE RAPORT

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de 
prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a 
Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Fredrick Federley



PE626.994v01-00 2/19 PR\1161620RO.docx

RO

PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al 
Comisiei
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0231),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0170/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 20181,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere evoluția rapidă a 
domeniilor de prim nivel (TLD) și peisajul 
digital dinamic, este necesar un mediu de 
reglementare flexibil și orientat spre 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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viitor, care să permită promovarea 
valorilor și a priorităților Uniunii online;

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Existența unui nume de domeniu 
specific pentru Uniunea Europeană, sub 
o etichetă comună foarte clară și ușor de 
identificat, reprezintă un element 
important și valoros al identității 
europene online.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) TLD-ul .eu este al optulea cel mai 
mare cod de țară TLD din lume, cu peste 
3,8 de milioane de înregistrări în 2017. 
TLD-ul .eu este utilizat de toate 
instituțiile, agențiile și organele Uniunii, 
inclusiv pentru proiectele și inițiativele 
lor;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) TLD-ul .eu ar trebui să asigure o 
legătură clară cu Uniunea și cu piața 
europeană. Acesta ar trebui să permită 
societăților, organizațiilor și persoanelor 
fizice din Uniune să înregistreze un nume 
de domeniu .eu. Cetățenii Uniunii ar trebui 
să aibă posibilitatea de a înregistra un 
nume de domeniu .eu indiferent de locul în 
care își au reședința.

(4) TLD-ul .eu ar trebui să asigure o 
legătură clară cu Uniunea și cu piața 
europeană, creând o identitate puternică 
pentru piața unică digitală, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
standardele comerciale. Acesta ar trebui să 
permită societăților și organizațiilor cu 
sediul în Uniune, precum și persoanelor 
fizice care își au domiciliul într-un stat 
membru să înregistreze un nume de 
domeniu .eu. Cetățenii Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a înregistra un nume 
de domeniu .eu indiferent de locul în care 
își au reședința.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia ar trebui să desemneze, pe 
baza unei proceduri de selecție deschise, 
transparente și nediscriminatorii, un 
Registru pentru TLD-ul .eu. Comisia ar 
trebui să încheie un contract cu Registrul 
selectat, în care ar trebui să se stabilească 
în detaliu principiile și procedurile 
aplicabile Registrului organizarea, 
administrarea și gestionarea TLD-ului 
.eu. Contractul ar trebui să fie limitat în 
timp și reînnoibil.

(9) Comisia ar trebui să desemneze, pe 
baza unei proceduri de selecție deschise, 
transparente și nediscriminatorii, un 
Registru pentru TLD-ul .eu. În vederea 
stabilirii criteriilor de desemnare a unui 
registru și a unei proceduri de selecție 
deschise, transparente și nediscriminatorii 
pentru desemnarea respectivă, ar trebui 
delegată Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de important ca, 
în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar 
aceste consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016 1a. În 
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special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor două instituții au acces în mod 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

____________

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificare

Normele care stau la baza procedurii de desemnare a Registrului vor juca un rol important în 
garantarea principiilor directoare privind deschiderea, transparența și nediscriminarea. Prin 
urmare, este important ca Parlamentul să fie implicat într-o măsură mai mare în acest sens, 
instrumentul ales trebuind să fie un act delegat.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia ar trebui să încheie un 
contract cu Registrul selectat, în care ar 
trebui să se stabilească în detaliu 
principiile și procedurile aplicabile 
Registrului pentru organizarea, 
administrarea și gestionarea TLD-ului 
.eu. Contractul ar trebui să fie limitat în 
timp și reînnoibil.

Or. en

Justificare

Normele care stau la baza procedurii de desemnare a Registrului vor juca un rol important în 
garantarea principiilor directoare privind deschiderea, transparența și nediscriminarea. Prin 
urmare, este important ca Parlamentul să fie implicat într-o măsură mai mare în acest sens, 
instrumentul ales trebuind să fie un act delegat.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Prezentul regulament are ca scop 
sprijinirea pieței unice digitale prin 
crearea unei identități europene online și 
încurajarea activităților transfrontaliere 
online;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Registrul poate revoca un nume de 
domeniu din proprie inițiativă, fără a 
supune litigiul unei proceduri de 
soluționare extrajudiciară a conflictelor, 
din următoarele motive:

3. Registrul poate revoca sau 
suspenda un nume de domeniu din proprie 
inițiativă, fără a supune litigiul unei 
proceduri de soluționare extrajudiciară a 
conflictelor, doar din următoarele motive:

Or. en

Justificare

Aceasta este doar o clarificare a acțiunilor care pot fi întreprinse de Registru.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Dacă un nume de domeniu este 
considerat de o instanță dintr-un stat 
membru ca fiind defăimător, rasist sau 
contrar ordinii publice, acesta va fi blocat 
de Registru la primirea notificării privind 

5. Dacă un nume de domeniu este 
considerat de o instanță dintr-un stat 
membru ca fiind defăimător, rasist sau 
contrar ordinii publice, acesta va fi blocat 
de Registru la primirea notificării privind 
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hotărârea instanței și revocat la primirea 
notificării privind hotărârea definitivă a 
instanței. Registrul refuză orice înregistrări 
viitoare ale numelor care au făcut obiectul 
unei astfel de hotărâri judecătorești, pe 
perioada de valabilitate a acesteia.

hotărârea instanței. Cu toate acestea, 
numele de domeniu nu este blocat de 
Registru în cazul în care decizia intră în 
domeniul de aplicare al unui act de 
punere în aplicare sau al unei decizii a 
Consiliului adoptate în conformitate cu 
articolul 5 din Regulamentul [privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, 
2018/0136 (COD)]. Numele de domeniu 
este revocat de Registru la primirea 
notificării privind hotărârea definitivă a 
instanței Registrul refuză orice înregistrări 
viitoare ale numelor care au făcut obiectul 
unei astfel de hotărâri judecătorești, pe 
perioada de valabilitate a acesteia.

Or. en

Justificare

În cazul propunerilor privind CFM, Comisia a prezentat un mecanism de garantare a 
respectării principiului statului de drept. Un astfel de mecanism ar trebui inclus și în 
regulamentul privind numele de domeniu .eu.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Numele de domeniu înregistrate 
sub TLD .eu pot fi transferate numai 
părților care sunt eligibile pentru 
înregistrarea cu nume de domeniu .eu.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este preluată din actualul sistem de reglementare. De asemenea, este 
important să se asigure că criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 3 sunt respectate și 
atunci când numele de domeniu este transferat.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se înregistrează numele de domenii 
scrise cu orice caractere ale limbilor 
oficiale ale Uniunii, în conformitate cu 
standardele internaționale existente, 
permise de protocoalele numelor de 
domenii internaționalizate (IDN).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pot fi înregistrate sau rezervate de 
către statele membre numai într-un 
domeniu de nivel secund. Aceste nume de 
domenii trebuie să se limiteze la termeni 
geografici și/sau geopolitici recunoscuți pe 
scară largă, care au impact asupra 
organizării politice sau teritoriale a statele 
membre.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Registrul acreditează registrarii în 
conformitate cu proceduri de acreditare 
rezonabile, transparente și 
nediscriminatorii, care au fost aprobate în 
prealabil de Comisie. Registrul pune 

1. Registrul acreditează registrarii în 
conformitate cu proceduri de acreditare
rezonabile, transparente și 
nediscriminatorii, în temeiul prezentului 
regulament, care au fost aprobate în 
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procedurile de acreditare la dispoziția 
publicului, sub o formă ușor accesibilă.

prealabil de Comisie. Registrul pune 
procedurile de acreditare la dispoziția 
publicului, sub o formă ușor accesibilă.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia stabilește criteriile și 
procedura de desemnare a Registrului prin 
acte de punere în aplicare. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 17 alineatul (2).

1. Comisia adoptă acte delegate 
pentru a completa prezentul regulament 
în ceea ce privește stabilirea criteriilor și a 
procedurii de desemnare a Registrului, 
precum și a criteriilor de stabilire a unor 
cerințe minime pentru alte situații decât 
cele menționate la articolul 4, în care 
Registrul blochează, suspendă sau revocă 
un nume de domeniu, pentru a proteja 
valorile Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia încheie un contract cu 
Registrul desemnat. Contractul specifică 
normele, politicile și procedurile privind 
prestarea de servicii de către Registru și 
condițiile conform cărora Comisia 
supraveghează organizarea, administrarea 
și gestionarea TLD-ului .eu de către 
Registru. Contractul este limitat în timp și 
reînnoibil și include principiile și 
procedurile privind funcționarea TLD-ului 
.eu, stabilite pe baza articolului 11.

3. Comisia încheie un contract cu 
Registrul desemnat. Contractul specifică 
normele, politicile și procedurile privind 
prestarea de servicii de către Registru și 
condițiile conform cărora Comisia 
supraveghează organizarea, administrarea 
și gestionarea TLD-ului .eu de către 
Registru. Contractul este limitat în timp și 
reînnoibil și include principiile și 
procedurile privind funcționarea TLD-ului 
.eu, stabilite în prezentul regulament, în 
special pe baza articolelor 10 și 11.
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Or. en

Justificare

Obligațiile prevăzute la articolul 10 ar trebui, de asemenea, să fie incluse în contract.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Registrul funcționează respectând 
interesul public și în conformitate cu cele 
mai stricte norme privind transparența, 
echitatea și răspunderea.

Or. en

Justificare

Întrucât domeniul .eu este de importanță publică, este important să se garanteze că 
funcționarea registrului respectă aceste principii.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) promovează atractivitatea TLD-
ului .eu în întreaga Uniune și în lume 
pentru a asigura competitivitatea 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizează, administrează și 
gestionează TLD-ul .eu în interesul general 
și pe baza principiilor de calitate, eficiență, 
fiabilitate, transparență, accesibilitate și 
nediscriminare, asigurând condiții 
echitabile de concurență;

(b) organizează, administrează și 
gestionează TLD-ul .eu în interesul general 
și pe baza principiilor de calitate, eficiență, 
fiabilitate, transparență, accesibilitate și 
nediscriminare, asigurând condiții 
echitabile de concurență și garantând 
totodată aplicarea unor măsuri echitabile 
de protecție a consumatorilor și a unui 
preț rezonabil pentru numele de domeniu 
.eu;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovează obiectivele Uniunii în 
domeniul guvernanței internetului;

(i) promovează obiectivele Uniunii în 
domeniul guvernanței internetului și 
participă, așadar, în forurile 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) promovează valorile Uniunii, cum 
ar fi multilingvismul, respectarea vieții 
private și a securității utilizatorilor, 
protecția consumatorilor și drepturile 
omului, prin buna gestionare a TLD-ului 
.eu.

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele și procedurile pentru 
cererile de înregistrare și politica privind 
verificarea datelor registranților și a 
înregistrărilor speculative ale numelor de 
domenii;

(b) cerințele și procedurile pentru 
cererile de înregistrare, inclusiv verificarea 
dovezii îndeplinirii criteriului de 
înregistrare, și politica privind verificarea 
datelor registranților și a înregistrărilor 
speculative ale numelor de domenii;

Or. en

Justificare

Trebuie furnizate dovezi privind criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 3.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de cel mult cinci ani de la 
data aplicării prezentului regulament și din 
trei în trei ani după această dată, Comisia 
evaluează punerea în aplicare, eficacitatea 
și funcționarea TLD-ului .eu.

1. În termen de cel mult trei ani de la 
data aplicării prezentului regulament și din 
trei în trei ani după această dată, Comisia 
evaluează punerea în aplicare, eficacitatea 
și funcționarea TLD-ului .eu.

Or. en

Justificare

Este mai bine să se mențină intervalul de raportare de trei ani pentru toate rapoartele.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta un act delegat 
menționată la articolul 8 alineatul (1) este 
conferită Comisiei în condițiile prevăzute 
la prezentul articol.

2. Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 8 alineatul (1) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani de la... [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament]. Comisia prezintă 
un raport privind delegarea de competențe 
cu cel puțin nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cu cel puțin trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

3. Delegarea competențelor menționată la 
articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. O decizie 
de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte în ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia consultă Consiliul 
multiparticipativ .eu menționat la 
articolul 14 și experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
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6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu a formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European 
și Consiliului sau dacă, înainte de 
expirarea acestui termen, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecții. 
Respectivul termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Amendament introdus în urma propunerii unui act delegat la articolul 8. A se vedea 
amendamentul 13.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Noua propunere privind domeniul de prim nivel .eu, publicată de Comisie la 24 aprilie 2018, 
vizează abrogarea actelor legislative existente. Deși TLD-ul .eu continuă să funcționeze 
corect, cadrul juridic care îl reglementează trebuie adaptat la evoluția mediului și a pieței 
online.

În conformitate cu obiectivele Strategiei privind piața unică digitală, prezenta inițiativă 
urmărește să asigure că un TLD care a funcționat relativ bine, va funcționa la fel și în viitor, 
pentru a garanta că beneficiile legate de acesta pot ajunge la cât mai mulți cetățeni ai Uniunii 
în viitorul apropiat.

Raportorul salută propunerea și subscrie obiectivului de a ține pasul cu evoluția rapidă a pieței 
TLD și cu peisajul digital dinamic, care necesită un cadru de reglementare flexibil și orientat 
către viitor. 

Existența unui nume de domeniu specific pentru UE este foarte importantă pentru identitatea 
online a UE. Raportorul consideră că posibilitatea de a avea acces la un TLD .eu reprezintă o 
oportunitate pentru instituții, societăți sau cetățeni. Acestea vor fi, astfel, identificate cu 
ușurință ca parte a comunității UE, împărtășind un set unic de norme și valori. 

Propunerea stabilește principiile generale de înregistrare a unui nume de domeniu de prim 
nivel .eu. Aceasta descrie criteriile de eligibilitate, condițiile generale de înregistrare și de 
revocare a numelor de domeniu, limbile, legea aplicabilă și jurisdicția, procedurile de 
rezervare a numelor de domeniu de către Registru, Comisie și statele membre și procedurile 
de acreditare a registrarilor. 

Registrul: dispozițiile acoperă aspecte care merg de la desemnarea sa de către Comisie și 
caracteristicile sale, până la principalele sale obligații. Propunerea stabilește, de asemenea, o 
listă de principii și proceduri privind funcționarea TLD-ului .eu, care trebuie incluse în 
contractul cu Registrul, inclusiv monitorizarea.

Raportorul sprijină principiile generale, însă dorește să pună accentul pe promovarea valorilor 
UE, cum ar fi multilingvismul, respectarea vieții private și a securității utilizatorilor, protecția 
consumatorilor și drepturile omului. Raportorul propune garanții suplimentare în special 
pentru garantarea statului de drept. 

De asemenea, raportorul dorește să existe un control mai bun din partea Parlamentului 
European în ceea ce privește stabilirea criteriilor și a procedurii de desemnare a Registrului 
prin acte delegate. 
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR
DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este elaborată în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a
raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane la 
pregătirea proiectului de raport:

Entitatea și/sau persoana
1. Comisia Europeană
2. EUrid
3. EDRI
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