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Pakeitimas 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS
dėl teroristinio turinio sklaidos internete 
prevencijos
Europos Komisijos medžiaga vadovų 
susitikimui Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–
20 d.

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA
dėl teroristinio turinio sklaidos internete 
prevencijos
Europos Komisijos medžiaga vadovų 
susitikimui Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–
20 d.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Kyla abejonių, ar teisinio pagrindo (SESV 114 straipsnis dėl vidaus rinkos) pasirinkimas yra 
tinkamas atsižvelgiant į nurodytą tikslą: „šiuo reglamentu prisidedama prie visuomenės 
saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad 
būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės.“ (7 konstatuojamoji dalis). Anksčiau Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas paneigė galimybę naudotis SESV 114 straipsniu taikant 
priemonę, kuria siekiama prisidėti prie visuomenės saugumo (C-318/04, 54–61 punktai, ir C-
318/04, 67 punktas). Todėl teisinis pagrindas turėtų būti SESV 83 straipsnis, pagal kurį 
leidžiama priimti tik direktyvas.

Pakeitimas 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
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TARYBOS REGLAMENTAS
dėl teroristinio turinio sklaidos internete 
prevencijos
Europos Komisijos medžiaga vadovų 
susitikimui Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–
20 d.

TARYBOS REGLAMENTAS
dėl teroristinio turinio sklaidos internete 
ribojimo
Europos Komisijos medžiaga vadovų 
susitikimui Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–
20 d.

Or. en

Pakeitimas 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 83 straipsnį,

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Kyla abejonių, ar teisinio pagrindo (SESV 114 straipsnis dėl vidaus rinkos) pasirinkimas yra 
tinkamas atsižvelgiant į nurodytą tikslą: „šiuo reglamentu prisidedama prie visuomenės 
saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad 
būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės.“ (7 konstatuojamoji dalis). Anksčiau Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas paneigė galimybę naudotis SESV 114 straipsniu taikant 
priemonę, kuria siekiama prisidėti prie visuomenės saugumo (C-318/04 ir C-318/04, 
atitinkamai 54–56 punktai ir 67 punktas). Todėl teisinis pagrindas turėtų būti SESV 83 
straipsnis, pagal kurį leidžiama priimti tik direktyvas.

Pakeitimas 39
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų sprendžiamas 
netinkamo prieglobos paslaugų naudojimo 
teroristiniais tikslais klausimas ir 
prisidedama prie baudžiamųjų 
nusikaltimų tyrimo. Reikėtų pagerinti 
bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą 
didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį 
tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine 
aplinka, kad būtų užtikrinama teisinė 
valstybė ir pagrindinės teisės, visų pirma 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, 
žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, laisvė 
užsiimti verslu ir teisė į privatumą ir 
asmens duomenų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
valstybių narių piliečių saugumą 
demokratinėse visuomenėse, kad būtų 
užkirstas kelias netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristiniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šia direktyva siekiama užtikrinti 
visuomenės saugumo apsaugą, kartu 
nustatant tinkamas ir patikimas apsaugos 
priemones, kad būtų užtikrinta 
pagrindinių teisių apsauga atviroje ir 
demokratinėje visuomenėje, užkertant 
kelią prieglobos paslaugų naudojimui 
platinant teroristinį turinį. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka, kad būtų 
apsaugotos pagrindinės teisės, įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją, taip pat 
pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui 
bei asmens duomenų apsauga;

(Žodis „netinkamas 
naudojimas / piktnaudžiavimas“ turėtų būti 
pakeistas į žodį 
„naudojimas / naudojimasis“ visame 
tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Šio teksto tikslas visų pirma yra prisidėti prie visuomenės saugumo, ir nuoroda į skaitmeninę 
bendrąją rinką, atrodo, yra pateikta tik siekiant pagrįsti SESV 114 straipsnio kaip teisinio 
pagrindo naudojimą (taigi ir reglamento vietoj direktyvos pasirinkimą).

Pakeitimas 42
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
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veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
turinio teikėjų piktnaudžiavimui 
prieglobos paslaugomis neteisėto 
teroristinio turinio platinimo tikslais. 
Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimą didinant prieglobos 
paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka, kad būtų 
apsaugotos pagrindinės teisės, įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir 
perduoti informaciją, taip pat pagarba 
privačiam ir šeimos gyvenimui bei asmens 
duomenų apsauga;

Or. en

Pakeitimas 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir labiau 
saugant pagrindines teises, visų pirma 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją, teisę į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 44
Caterina Chinnici
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais ir suteikta 
veiksminga priemonė pasiekti ilgalaikį 
visuomenės saugumą mūsų visuomenėse. 
Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimą didinant prieglobos 
paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka, 
pagrindinių teisių, visų pirma teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją, apsaugą;

Or. en



AM\1177907LT.docx 9/128 PE636.146v02-00

LT

Pakeitimas 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir 
pagrindinių teisių, įskaitant teisę į žodžio 
laisvę ir informaciją, apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 47
Monika Beňová

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų ir skaidrų bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų 
pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą didinant prieglobos paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų 
pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu, kad skaidrus interneto naudojimas ir toliau būtų prioritetas. Iš esmės sudėtinga 
netinkamai naudoti internetą, jei išlaikomas aukštas skaidrumo lygis. Dėl to nepatikrintas 
turinys, susijęs su ekstremizmu, bus pašalintas.

Pakeitimas 48
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) reglamentas dėl prieglobos 
paslaugų teikėjų gali tik papildyti 
valstybių narių strategijas ir veiksmus, 
skirtus kovai su neteisėtais teroristiniais 
nusikaltimais, kuriuose turi būti 
pabrėžiamos tokios priemonės, 
įgyvendinamos ne internetu, kaip 
baudžiamieji tyrimai ir tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas, taip pat prevencinės 
priemonės, įskaitant, be kita ko, 
investicijas į švietimą, socialinę sanglaudą 
ir smurto prevenciją.
Kaip rodo daugelis tyrimų, radikalėjimo 
procesas labai retai vyksta tik internete. 
Faktinis smurtinis radikalėjimas apima 
keletą sudėtingų procesų, įskaitant 
asmeninio bendravimo ryšį, kartu su 
kitais veiksniais, neprisijungus prie 
interneto. Tačiau neturėtų būti pakenkta 
interneto ir socialinės žiniasklaidos 
vaidmeniui, kurį jie gali atlikti šiame 
procese;

Or. en

Pakeitimas 49
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) atkreipia dėmesį į tai, kad 
priemonės, kuriomis iš anksto užkertamas 
kelias viešai skelbti turinį internete, pvz., 
įkėlimo filtrai, prieštarauja Nyderlandų 
Konstitucijos 7.3 straipsniui;

Or. en

Pakeitimas 50
Caterina Chinnici

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro 
sąlygas viešoms diskusijoms ir 
informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir 
gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie 
inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai 
kuriais atvejais jų paslaugomis 
piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios 
internete neteisėtą veiklą. Itin didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos 
paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės 
grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete 
teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, 
verbuojantys ir organizuojantys teroristinę 
veiklą ir jai vadovaujantys;

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius, teikdami 
mokymosi galimybes, ir sudaro sąlygas 
viešoms diskusijoms ir informacijos, 
nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir 
taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų 
paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios 
šalys, vykdančios internete neteisėtą 
veiklą, kuri pagal galiojančią ES teisinę 
sistemą yra nusikalstama veika. Itin didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos 
paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės 
grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete 
teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, 
verbuojantys ir organizuojantys teroristinę 
veiklą ir jai vadovaujantys;

Or. en

Pakeitimas 51
Maria Grapini
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro 
sąlygas viešoms diskusijoms ir 
informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir 
gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie 
inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai 
kuriais atvejais jų paslaugomis 
piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios 
internete neteisėtą veiklą. Itin didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos 
paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės 
grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete 
teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, 
verbuojantys ir organizuojantys teroristinę 
veiklą ir jai vadovaujantys;

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro 
sąlygas viešoms diskusijoms ir 
informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir 
gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie 
inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai 
kuriais atvejais jų paslaugomis 
piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios 
internete neteisėtą veiklą. Itin didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos 
paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės 
grupės, organizacijos bei asmenys ir jų 
rėmėjai, platinantys internete teroristinį 
turinį ir idėjas, radikalizuojantys, 
verbuojantys ir organizuojantys teroristinę 
veiklą ir jai vadovaujantys;

Or. ro

Pakeitimas 52
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro 
sąlygas viešoms diskusijoms ir 
informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir 
gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie 
inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai 
kuriais atvejais jų paslaugomis 

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro 
sąlygas viešoms diskusijoms ir 
informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir 
gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie 
inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai 
kuriais atvejais jų paslaugomis 
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piktnaudžiauja trečiosios šalys, 
vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin 
didelį susirūpinimą kelia tai, kad 
prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi 
teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys 
internete teroristinį turinį ir idėjas, 
radikalizuojantys, verbuojantys ir 
organizuojantys teroristinę veiklą ir jai 
vadovaujantys;

piktnaudžiaujama siekiant internete 
vykdyti neteisėtą veiklą. Itin didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos 
paslaugų teikėjų paslaugomis 
piktnaudžiauja teroristinės grupės ir jų 
rėmėjai, platinantys internete neteisėtą 
teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, 
verbuojantys ir organizuojantys teroristinę 
veiklą ir jai vadovaujantys;

Or. en

Pakeitimas 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro 
sąlygas viešoms diskusijoms ir 
informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir 
gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie 
inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai 
kuriais atvejais jų paslaugomis 
piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios 
internete neteisėtą veiklą. Itin didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos 
paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės 
grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete 
teroristinį turinį ir idėjas, 
radikalizuojantys, verbuojantys ir 
organizuojantys teroristinę veiklą ir jai 
vadovaujantys;

(2) internete aktyviai veikiantys 
prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje 
ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes 
jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro 
sąlygas viešoms diskusijoms ir 
informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir 
gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie 
inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai 
kuriais atvejais jų paslaugomis 
piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios 
internete neteisėtą veiklą. Itin didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos 
paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės 
grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete 
teroristinį turinį ir idėjas, verbuojantys ir 
organizuojantys teroristinę veiklą ir jai 
vadovaujantys;

Or. en

Pakeitimas 54
Caterina Chinnici
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) socialinės žiniasklaidos platformos 
gali būti naudojamos kaip radikalizacijos, 
skatinančios smurtinį ekstremizmą, 
varomoji jėga, taip pat kaip priemonė 
skleisti neapykantą kurstančias kalbas ir 
neteisėtą turinį, ypač jaunų interneto 
naudotojų tarpe;

Or. en

Pakeitimas 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai 
visuomenei, taip pat tokio turinio 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis 
menkina tų paslaugų vartotojų 
pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų 
verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų 
internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir į 
jų turimas su teikiamomis paslaugomis 
susijusias technologines priemones ir 
pajėgumus, jiems tenka ypatinga socialinė 
atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo 
teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kovoti 
su teroristiniu turiniu, platinamu per jų 
tinklą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56
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Caterina Chinnici

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;

(3) nors teroristinio turinio pateikimas 
internete nėra vienintelis veiksnys, 
skatinantis smurtinį ekstremizmą, jis turi 
rimtų neigiamų padarinių vartotojams, 
ypač jauniems, piliečiams ir visai 
visuomenei, taip pat tokio turinio 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis 
menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą 
ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo 
modeliams. Atsižvelgiant į svarbų 
internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir į 
jų turimas su teikiamomis paslaugomis 
susijusias technologines priemones ir 
pajėgumus, visapusiškai saugant žodžio ir 
pliuralizmo laisvę, jiems tenka ypatinga 
socialinė atsakomybė apsaugoti savo 
paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir 
padėti kovoti su teroristiniu turiniu, 
platinamu per jų tinklą;

Or. en

Pakeitimas 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
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paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;

paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą, 
bei informuoti apie vartotojus, skelbiančius 
teroristinį turinį internete, nepažeidžiant 
valstybių narių piliečių saviraiškos ir 
informacijos laisvės;

Or. en

Pakeitimas 58
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų 
tinklą;

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų atitinkamai turimas su 
teikiamomis paslaugomis susijusias 
technologines priemones ir pajėgumus, 
jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė 
apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti valstybinėms 
institucijoms kovoti su teroristiniais 
nusikaltimais, vykdomais per jų tinklą;

Or. en

Pakeitimas 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jie galėtų padėti 
kompetentingoms teisminėms 
institucijoms apsaugoti savo paslaugas nuo 
teroristų naudojimosi jomis ir padėti 
kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per 
jų tinklą;

(Žodis „netinkamas 
naudojimas / piktnaudžiavimas“ turėtų būti 
pakeistas į žodį 
„naudojimas / naudojimasis“ visame 
tekste.)

Or. en

Pakeitimas 60
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) teroristinio turinio pateikimas 
internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
paslaugomis susijusias technologines 

(3) neteisėto teroristinio turinio 
pateikimas internete turi rimtų neigiamų 
padarinių vartotojams, piliečiams ir visai 
visuomenei, taip pat tokio turinio 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis 
menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą 
ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo 
modeliams. Atsižvelgiant į svarbų 
internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir į 
jų turimas su teikiamomis paslaugomis 
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priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų 
tinklą;

susijusias technologines priemones ir 
pajėgumus, jie galėtų padėti 
kompetentingoms institucijoms apsaugoti 
savo paslaugas nuo piktnaudžiavimo ir 
kovoti su neteisėtu teroristiniu turiniu;

Or. en

Pakeitimas 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmens pastangas 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtas dėti 2015 m. užmezgus 
savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad 
būtų galima dar labiau sumažinti 
teroristinio turinio prieinamumą internete 
ir tinkamai išspręsti šią sparčiai 
didėjančią problemą. Siekiama, kad šie 
teisės aktai būtų grindžiami 
savanoriškomis pastangomis, kurios buvo 
sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 
2018/3347 ir kuriomis reaguojama į 
Europos Parlamento raginimą sugriežtinti 
kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu 
internete priemones ir į Europos Vadovų 
Tarybos raginimą gerinti automatinį 
turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro 
aktus, aptikimą ir šalinimą;

(4) aiškūs teisės aktai grindžiami 
savanorišku valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimu, kuris 
buvo sustiprintas Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/3347;

_________________ _________________
7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

Or. en
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Pakeitimas 62
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmens pastangas 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtas dėti 2015 m. užmezgus 
savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad 
būtų galima dar labiau sumažinti 
teroristinio turinio prieinamumą internete 
ir tinkamai išspręsti šią sparčiai 
didėjančią problemą. Siekiama, kad šie 
teisės aktai būtų grindžiami 
savanoriškomis pastangomis, kurios buvo 
sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 
2018/3347 ir kuriomis reaguojama į 
Europos Parlamento raginimą sugriežtinti 
kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu 
internete priemones ir į Europos Vadovų 
Tarybos raginimą gerinti automatinį 
turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro 
aktus, aptikimą ir šalinimą;

(4) Sąjungos lygmens pastangos 
kovojant su neteisėtu teroristiniu turiniu 
internete buvo pradėtos dėti 2015 m. 
užmezgus savanorišką valstybių narių ir 
prieglobos paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimą. Siekiama, kad šie teisės 
aktai būtų grindžiami tomis pastangomis, 
kurios buvo sustiprintos Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/3347;

_________________ _________________
7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

Or. en

Pakeitimas 63
Caterina Chinnici

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmens pastangas 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtas dėti 2015 m. užmezgus 
savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad 
būtų galima dar labiau sumažinti 
teroristinio turinio prieinamumą internete ir 
tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią 
problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai 
būtų grindžiami savanoriškomis 
pastangomis, kurios buvo sustiprintos 
Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 
ir kuriomis reaguojama į Europos 
Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su 
neteisėtu ir žalingu turiniu internete 
priemones ir į Europos Vadovų Tarybos 
raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo 
skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir 
šalinimą;

(4) kaip pabrėžta Europos Parlamento 
specialiojo terorizmo komiteto 
pranešime1a, Sąjungos lygmens pastangos 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtos dėti 2015 m. užmezgus 
savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, buvo 
nepakankamos. Todėl ES teisės aktus 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad 
būtų galima dar labiau sumažinti 
teroristinio turinio prieinamumą internete ir 
tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią 
problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai 
būtų grindžiami savanoriškomis 
pastangomis, kurios buvo sustiprintos 
Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 ir 
kuriomis reaguojama į Europos Parlamento 
raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir 
žalingu turiniu internete priemones ir į 
Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti 
automatinį turinio, kuriuo skatinama 
vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;

_________________ _________________
1a P8_TA-PROV(2018)0512.

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

Or. en

Pakeitimas 64
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmens pastangas 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtas dėti 2015 m. užmezgus 

(4) Sąjungos lygmens pastangas 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtas dėti 2015 m. užmezgus 
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savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad 
būtų galima dar labiau sumažinti 
teroristinio turinio prieinamumą internete 
ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią 
problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai 
būtų grindžiami savanoriškomis 
pastangomis, kurios buvo sustiprintos 
Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 
ir kuriomis reaguojama į Europos 
Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su 
neteisėtu ir žalingu turiniu internete 
priemones ir į Europos Vadovų Tarybos 
raginimą gerinti automatinį turinio, 
kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, 
aptikimą ir šalinimą;

savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad 
būtų galima dar labiau sumažinti 
teroristinio turinio prieinamumą internete, 
tinkamai išspręsti šią didėjančią problemą 
ir sukurti reikalingus saugiklius, būtinus 
užtikrinti teisinės valstybės principus ir 
pagrindinių teisių apsaugą. Siekiama, kad 
šie teisės aktai būtų grindžiami 
savanoriškomis pastangomis (ir išspręstų 
keletą jų trūkumų), kurios buvo 
sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 
2018/3347 ir kuriomis reaguojama į 
Europos Parlamento raginimą sugriežtinti 
kovos su neteisėtu turiniu internete 
priemones, laikantis direktyva 2000/31/EB 
sukurtos horizontalios sistemos, ir į 
Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti 
teroristinio turinio aptikimą ir šalinimą;

_________________ _________________
7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

Or. en

Pakeitimas 65
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmens pastangas 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtas dėti 2015 m. užmezgus 
savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad 
būtų galima dar labiau sumažinti 
teroristinio turinio prieinamumą internete ir 

(4) Sąjungos lygmens pastangas 
kovojant su teroristiniu turiniu internete, 
pradėtas dėti 2015 m. užmezgus 
savanorišką valstybių narių ir prieglobos 
paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar 
reikia papildyti aiškiais teisės aktais, 
vienodai taikomais visose ES valstybėse 
narėse, kad būtų galima dar labiau 
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tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią 
problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai 
būtų grindžiami savanoriškomis 
pastangomis, kurios buvo sustiprintos 
Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 
ir kuriomis reaguojama į Europos 
Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su 
neteisėtu ir žalingu turiniu internete 
priemones ir į Europos Vadovų Tarybos 
raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo 
skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir 
šalinimą;

sumažinti teroristinio turinio prieinamumą 
internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai 
didėjančią problemą. Siekiama, kad šie 
teisės aktai būtų grindžiami 
savanoriškomis pastangomis, kurios buvo 
sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 
2018/3347 ir kuriomis reaguojama į 
Europos Parlamento raginimą sugriežtinti 
kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu 
internete priemones ir į Europos Vadovų 
Tarybos raginimą gerinti automatinį 
turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro 
aktus, aptikimą ir šalinimą;

_________________
7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos 
rekomendacija (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu 
internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, 
p. 50).

Or. ro

Pakeitimas 66
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, 
kad paslaugų teikėjas praranda galimybę 
pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo 
atsakomybės. Reglamentas nedaro 
poveikio nacionalinių institucijų ir teismų 
įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų 
teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai 
neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

(5) šiame reglamente turėtų būti 
nustatyti konkretūs tam tikrų prieglobos 
paslaugų teikėjų įpareigojimai ir tų 
prieglobos paslaugų teikėjų, kuriems 
būdingas didelis neteisėto teroristinio 
turinio kiekis, priežiūros pareigos. Šio 
reglamento taikymas neturėtų daryti 
poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 ir 15 
straipsnių taikymui. Visų pirma atleidimui 
nuo atsakomybės, kuris taikomas 
prieglobos paslaugų teikėjams, neturėtų 
daryti poveikio jokios priemonės, kurių jie 
imasi pagal šį reglamentą, įskaitant bet 
kokias papildomas priemones, ir jos 
neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas 
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praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl 
atleidimo nuo atsakomybės, su sąlyga, kad 
jie iš tiesų nežino apie neteisėtą veiklą ar 
neturi informacijos, arba, gavę tokių 
žinių, greitai pašalina ar uždraudžia 
prieigą prie šio turinio. Kadangi pagal 
Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnį 
draudžiamos bendrosios stebėsenos 
prievolės, susijusios su informacija, kurią 
jie saugo, taip pat bendrieji įpareigojimai 
aktyviai ieškoti faktų arba aplinkybių, 
rodančių, kad veikla vykdoma neteisėtai, 
dėl šio reglamento kompetentingos 
institucijos neturėtų perduoti informacijos 
prieglobos paslaugų teikėjams, kurie yra 
neapibrėžti pagal turinio, apie kurį 
pranešta, teisėtumo statusą. Jeigu 
kompetentinga institucija prieglobos 
paslaugų teikėjui nepraneša, ar medžiaga, 
apie kurią įspėta, yra laikoma neteisėta, ji 
gali susidurti su atsakomybe dėl to, kad 
nedelsdama nesiėmė veiksmų siekiant 
pašalinti turinį. Todėl tokią informaciją 
bet kokiu atveju turi pateikti 
kompetentinga institucija. Reglamentas 
nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir 
teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos 
paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, 
kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 
14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

_________________ _________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 
14 straipsnio taikymui. Visų pirma bet 
kokios priemonės, kurių pagal šį 
reglamentą imasi prieglobos paslaugų 
teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias 
priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų 
teikėjas praranda galimybę pasinaudoti 
nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. 
Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių 
institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti 
prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę 
tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 
2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos 
atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

(5) šis reglamentas turėtų būti 
taikomas nedarant poveikio Direktyvos 
2000/31/EB8 14 ir 15 straipsniams. Visų 
pirma bet kokios priemonės, kurių pagal šį 
reglamentą imasi prieglobos paslaugų 
teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias 
priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų 
teikėjas praranda galimybę pasinaudoti 
nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės ir 
kad turėtų būti taikoma bendrosios 
stebėsenos prievolė. Reglamentas nedaro 
poveikio nacionalinių institucijų ir teismų 
įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų 
teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai 
neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

_________________ _________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 68
Andrejs Mamikins

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
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prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, 
kad paslaugų teikėjas praranda galimybę 
pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo 
atsakomybės. Reglamentas nedaro 
poveikio nacionalinių institucijų ir teismų 
įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų 
teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai 
neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, 
kad paslaugų teikėjas praranda galimybę 
pasinaudoti nuostatomis dėl atleidimo nuo 
atsakomybės arba kad jis yra 
įpareigojamas vykdyti stebėseną. 
Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių 
institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti 
prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę 
tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 
2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos 
atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

_________________ _________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, 
kad paslaugų teikėjas praranda galimybę 
pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo 
atsakomybės. Reglamentas nedaro 
poveikio nacionalinių institucijų ir teismų 
įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų 
teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai 
neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias savanoriškas aktyvias priemones, 
neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas 
praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl 
atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas 
nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir 
teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos 
paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, 
kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 
14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
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atsakomybės sąlygos; atsakomybės sąlygos;

_________________ _________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, 
kad paslaugų teikėjas praranda galimybę 
pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo 
atsakomybės. Reglamentas nedaro 
poveikio nacionalinių institucijų ir teismų 
įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų 
teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai 
neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
ir 15 straipsnių taikymui. Visų pirma bet 
kokios priemonės, kurių pagal šį 
reglamentą imasi prieglobos paslaugų 
teikėjas, įskaitant bet kokias papildomas 
priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų 
teikėjas praranda galimybę pasinaudoti 
nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. 
Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių 
institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti 
prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę 
tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 
2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos 
atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

_________________ _________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).
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Or. en

Pakeitimas 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias aktyvias priemones, neturėtų 
reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda 
galimybę pasinaudoti nuostata dėl 
atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas 
nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir 
teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos 
paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, 
kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 
14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
prieglobos paslaugų teikėjas, neturėtų 
reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda 
galimybę pasinaudoti nuostata dėl 
atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas 
nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir 
teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos 
paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, 
kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 
14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

_________________ _________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 72
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios 
priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi 
prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet 
kokias aktyvias priemones, neturėtų 
reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda 
galimybę pasinaudoti nuostata dėl 
atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas 
nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir 
teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos 
paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, 
kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 
14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo 
atsakomybės sąlygos;

(5) šio reglamento taikymas neturėtų 
daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 
ir 15 straipsnių taikymui. Visų pirma bet 
kokios priemonės, kurių pagal šį 
reglamentą imasi prieglobos paslaugų 
teikėjas, neturėtų reikšti, kad paslaugų 
teikėjas praranda galimybę pasinaudoti 
nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. 
Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių 
institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti 
prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę 
tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 
2000/31/EB 14 ir 15 straipsniuose 
nustatytos atleidimo nuo atsakomybės 
sąlygos;

_________________ _________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 73
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis 
siekiant platinti teroristinį turinį internete ir 
užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, 
visapusiškai paisant Sąjungos teisės 
normomis saugomų pagrindinių teisių, visų 
pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytų teisių;

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis 
siekiant platinti teroristinį turinį internete ir 
užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, 
užtikrinant didžiausią naudotojų 
apsaugos laipsnį ir taip didinant jų 
pasitikėjimą, visapusiškai paisant Sąjungos 
teisės normomis saugomų pagrindinių 
teisių, visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nustatytų 
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teisių;

Or. ro

Pakeitimas 74
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis 
siekiant platinti teroristinį turinį internete ir 
užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, 
visapusiškai paisant Sąjungos teisės 
normomis saugomų pagrindinių teisių, visų 
pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytų teisių;

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama spręsti 
piktnaudžiavimo prieglobos paslaugomis 
problemą, siekiant platinti teroristinį turinį 
internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos 
veikimą, visapusiškai paisant Sąjungos 
teisės normomis saugomų teisinės 
valstybės principų ir pagrindinių teisių, 
visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje nustatytų teisių;

Or. en

Pakeitimas 75
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis 
siekiant platinti teroristinį turinį internete ir 
užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, 
visapusiškai paisant Sąjungos teisės 
normomis saugomų pagrindinių teisių, 
visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje nustatytų teisių;

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis 
siekiant platinti neteisėtą teroristinį turinį 
internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos 
veikimą, taip pat turėtų būti visapusiškai 
paisoma pagrindinių teisių, kaip nurodyta 
Sąjungos teisės normose, visų pirma 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytų teisių;
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Or. en

Pakeitimas 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis 
siekiant platinti teroristinį turinį internete 
ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, 
visapusiškai paisant Sąjungos teisės 
normomis saugomų pagrindinių teisių, visų 
pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytų teisių;

(6) šiame reglamente išdėstomos 
taisyklės, kuriomis siekiama apriboti 
teroristinio turinio platinimą internete ir 
užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, 
visapusiškai paisant Sąjungos teisės 
normomis saugomų pagrindinių teisių, visų 
pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytų teisių;

Or. en

Pakeitimas 77
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugota 
teisinė valstybė ir įvairios pagrindinės 
teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų 
gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą 
ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, 
teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir 
perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 
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atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją ir teisių į privatumą ir 
asmens duomenų apsaugą – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kurių imamasi teroristiniam 
turiniui internete pašalinti, ribojama teisė 
į žodžio laisvę ir informaciją, todėl jos 
turėtų būti tikslingos, būtinos, tinkamos ir 
proporcingos, kad padėtų kovoti su 
terorizmu, įskaitant teroristinių 
nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį 
persekiojimą, t. y. jomis turi būti 
užtikrinamas teroristinio turinio sklaidos 
problemos sprendimas, tačiau nedaromas 
poveikis teisei teisėtais būdais gauti ir 
perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį 
prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį 
skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei 
gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal 
taikomą teisę;

Or. en

Pakeitimas 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
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demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 
atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 
atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją ir teisės į privatumą – 
vieno iš pliuralistinės ir demokratinės 
visuomenės kertinių akmenų ir vienos iš 
vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, – 
svarbą. Priemonės, kuriomis ribojama teisė 
į žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę. Šis 
reglamentas neturėtų daryti poveikio 
galiojančioms asmens duomenų tvarkymo 
taisyklėms, ypač Reglamentui (ES) 
2016/679 ir Direktyvai (ES) 2016/680;

Or. en

Pakeitimas 79
Caterina Chinnici

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
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tinkamų ir proporcingų priemonių, 
atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

tinkamų ir proporcingų priemonių, 
atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę, nes 
veiksmingos kovos su terorizmu 
priemonės internete ir žodžio laisvės 
apsauga yra ne vienas kitam 
prieštaraujantys, o vienas kitą papildantys 
ir sustiprinantys tikslai;

Or. en

Pakeitimas 80
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir 
drauge nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 

(7) šiuo reglamentu siekiama prisidėti 
prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir 
jame turėtų būti nustatomos adekvačios ir 
patikimos apsaugos priemonės, kad būtų 
apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, 
be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į 
asmens duomenų apsaugą ir teisė į 
veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į 
žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir 
perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų ir 
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tinkamų ir proporcingų priemonių, 
atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į 
ypatingą teisės į žodžio laisvę ir laisvės 
gauti ir perduoti informaciją, taip pat 
teisės į privatų gyvenimą ir asmens 
duomenų apsaugą, kurios yra 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertiniai akmenys ir vertybės, kuriomis 
grindžiama Sąjunga, svarbą. Priemonės, 
kuriomis ribojama teisė į žodžio laisvę ir 
teisė gauti ir perduoti informaciją, turėtų 
būti griežtai proporcingos ir būtinos, 
susijusios su konkrečiu tikslu, t. y. jomis 
turi būti užtikrinama tik neteisėto 
teroristinio turinio sklaidos prevencija ir 
nedaromas poveikis teisei teisėtais būdais 
gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į 
esminį prieglobos paslaugų teikėjų 
vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir 
skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir 
idėjas pagal taikomą teisę;

Or. en

Pakeitimas 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 
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atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę. Šis 
reglamentas neturėtų daryti poveikio 
galiojančioms asmens duomenų tvarkymo 
taisyklėms, ypač išdėstytoms Reglamente 
(ES) 2016/679 ir Direktyvoje (ES) 
2016/680;

Or. en

Pakeitimas 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 

(7) šia direktyva prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 
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atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją ir teisės į privatų ir 
šeimos gyvenimą bei asmens duomenų 
apsaugą, kurios yra pliuralistinės ir 
demokratinės visuomenės kertiniai 
akmenys ir vertybės, kuriomis grindžiama 
Sąjunga, svarbą. Priemonės, kuriomis 
ribojama teisė į žodžio laisvę ir 
informaciją, turėtų būti tikslingos, t. y. 
jomis turi būti užtikrinama teroristinio 
turinio sklaidos prevencija, tačiau 
nedaromas poveikis teisei teisėtais būdais 
gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į 
esminį prieglobos paslaugų teikėjų 
vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir 
skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir 
idėjas pagal taikomą teisę;

Or. en

Pakeitimas 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) šiuo reglamentu neturėtų būti 
keičiamos valstybių narių prievolės gerbti 
pagrindines teises ir pagrindinius teisės 
principus, įtvirtintus Europos Sąjungos 
sutarties 6 straipsnyje ir Pagrindinių 
teisių chartijos 11 straipsnyje, taip pat 
galiojančios taisyklės dėl asmens 
duomenų tvarkymo, įtvirtintos, pvz., 
Reglamente 2016/679 ir Direktyvoje 
2016/680;

Or. en

Pakeitimas 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) priemonės, kurių imamasi siekiant 
pašalinti teroristinį turinį internete, turėtų 
būti tikslingos, būtinos, tinkamos ir 
proporcingos;

Or. en

Pakeitimas 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme;

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė – visų pirma šio 
reglamento kontekste – apima galimybę 
vartotojams užginčyti turinio pašalinimą, 
kai prieglobos paslaugų teikėjas imasi 
šiame reglamente numatytų priemonių, ir 
būti informuojamiems apie veiksmingus 
teisių gynimo būdus, tiek vidaus, tiek 
gyvenamosios valstybės narės teisme. Ji 
taip pat apima prieglobos paslaugų ir 
turinio teikėjų galimybę užginčyti 
nurodymą pašalinti turinį tos valstybės 
narės, kurios institucijos išdavė nurodymą 
pašalinti turinį, teisme, valstybės narės, 
kurioje yra įsisteigęs arba atstovaujamas 
prieglobos paslaugų teikėjas, teisme arba 
turinio teikėjo gyvenamosios vietos 
valstybės narės teisme;
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Or. en

Pakeitimas 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme;

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme. Ta teise galima pasinaudoti 
valstybės narės, kuri yra pagrindinė 
prieglobos paslaugų teikėjo veiklos 
vykdymo vieta arba kurioje gyvena arba 
yra įsisteigęs pagal 16 straipsnį prieglobos 
paslaugų teikėjo paskirtas teisinis 
atstovas, teisme;

Or. en

Pakeitimas 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 
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straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme;

straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme. Be to, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų turėti teisę užginčyti 
sprendimą, kuriuo nustatomos aktyvios 
priemonės arba sankcijos valstybės narės, 
kurios institucijos priėmė sprendimą, 
teisme;

Or. en

Pakeitimas 88
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme;

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme, taip pat galimybę turinio 
teikėjams užginčyti priemonių, kurių 
ėmėsi prieglobos paslaugų teikėjas, 
rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 89
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/541 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą, kuria kurstoma, skatinama ar 
propaguojama vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar prie jų prisidėti arba 
skatinamas dalyvavimas teroristinėse 
grupėse. Į apibrėžtį taip pat turėtų būti 
įtrauktas turinys, kuriame pateikiami 
nurodymai, kaip gaminti ir naudoti 
sprogmenis, šaunamuosius ir bet kokius 
kitus ginklus, kenksmingas ar pavojingas 
medžiagas, taip pat chemines, biologines, 
radiologines ir branduolines (ChBRB) 
medžiagas, ir bet kokie nurodymai dėl kitų 
metodų ir technikos, įskaitant taikinių 
pasirinkimą, siekiant vykdyti teroristinius 
nusikaltimus. Visų pirma tokia 
informacinė medžiaga apima tekstą, 
atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. 
Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą 
yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos 
institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
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medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, atsvaros naratyvo ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas, 
užtikrinant tinkamą pagrindinių teisių ir 
visuomenės saugumo poreikių 
pusiausvyrą. Ypač tais atvejais, kai turinio 
teikėjas turi redakcinę atsakomybę, bet 
kokiame sprendime dėl išplatintos 
medžiagos pašalinimo turėtų būti 
atsižvelgiama į spaudos ar žiniasklaidos 
reglamente nustatytus žurnalistikos 
standartus, atitinkančius Sąjungos teisę ir 
Pagrindinių teisių chartiją. Radikalių, 
poleminių ar prieštaringų nuomonių 
reiškimas viešai diskutuojant opiais 
politiniais klausimais taip pat neturėtų būti 
laikomas teroristiniu turiniu;

_________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 90
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias neteisėto teroristinio 
turinio sklaidai internete, šiame reglamente 
turėtų būti nustatyta neteisėto teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
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2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu 
turiniu;

2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti neteisėtą teroristinį turinį, 
apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir 
informaciją, kuria tyčia kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti, kada ir tiek, kiek jie yra vykdomi 
turint konkretų teroristinį tikslą, būtent 
rimtai įbauginti gyventojus, nepagrįstai 
priversti vyriausybę ar tarptautinę 
organizaciją atlikti ar susilaikyti nuo bet 
kokio veiksmo vykdymo arba rimtai 
destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines 
politines, konstitucines, ekonomines ar 
socialines šalies ar tarptautinės 
organizacijos struktūras. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas arba 
pagarba kitoms pagrindinėms teisėms, 
įskaitant teisę į žodžio laisvę ir teises į 
privatų ir šeimos gyvenimą bei asmens 
duomenų apsaugą. Faktas, kad medžiagą 
parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė 
organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra 
jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip 
pat yra svarbus vertinimo veiksnys. 
Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų 
tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti 
tinkamai apsaugotas. Radikalių, poleminių 
ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai 
diskutuojant opiais politiniais klausimais 
taip pat nepatenka į šio reglamento 
taikymo sritį, visų pirma į viešo kurstymo 
įvykdyti teroristinius nusikaltimus sąvokos 
apibrėžtį;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
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kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, 
remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/541 pateikta 
teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. 
Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti 
teroristinį turinį, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria tyčia 
kurstoma, skatinama ar propaguojama 
vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti, kada ir tiek, kiek jie yra vykdomi 
turint konkretų teroristinį tikslą, būtent 
rimtai įbauginti gyventojus, nepagrįstai 
priversti vyriausybę ar tarptautinę 
organizaciją atlikti ar susilaikyti nuo bet 
kokio veiksmo vykdymo arba rimtai 
destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines 
politines, konstitucines, ekonomines ar 
socialines šalies ar tarptautinės 
organizacijos struktūras. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šią direktyvą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
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veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu 
turiniu;

medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas arba 
pagarba kitoms pagrindinėms teisėms, 
įskaitant teisę į žodžio laisvę ir teises į 
privatų ir šeimos gyvenimą bei asmens 
duomenų apsaugą. Faktas, kad medžiagą 
parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė 
organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra 
jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip 
pat yra svarbus vertinimo veiksnys. 
Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų 
tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti 
tinkamai apsaugotas. Radikalių, poleminių 
ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai 
diskutuojant opiais politiniais klausimais 
taip pat nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, visų pirma į viešo kurstymo 
įvykdyti teroristinius nusikaltimus sąvokos 
apibrėžtį;

_________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 92
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų 
teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad 
būtų užkirstas kelias teroristinio turinio 
sklaidai internete, šiame reglamente 
prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta 
teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių galėtų imtis prieglobos paslaugų 
teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad 
būtų sprendžiama teroristinio turinio 
sklaidos internete problema, šiame 
reglamente turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, kuri atitinka Europos 
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/541 pateikta teroristinio 
nusikaltimo apibrėžtimi9. Atsižvelgiant į 
poreikį iš interneto šalinti žalingiausią 
teroristinę propagandą, apibrėžtis turėtų 
apimti medžiagą ir informaciją, kuria 
kurstoma, skatinama ar propaguojama 
vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie 
jų prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/541 pateiktą teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtį9. Visų pirma tokia informacija 
apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo 
įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį 
reglamentą yra laikytinas teroristiniu, 
kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius 
veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir 
formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių 
žmonių saugai ir saugumui potencialas. 
Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą 
įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, 
ta medžiaga yra jiems priskirtina ar 
platinama jų vardu, taip pat yra svarbus 
vertinimo veiksnys. Švietimo, meno, 
žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais 
arba siekiant didinti informuotumą apie 
kovą su teroristine veikla skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti, nurodymai dėl metodų ar 
technikų, kaip gaminti ar naudoti 
sprogmenis, šaunamuosius ar kitus 
ginklus arba kenksmingas ar pavojingas 
medžiagas, taip pat ChBRB medžiagas, 
arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse 
grupėse. Visų pirma tokia informacija 
apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo 
įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį 
reglamentą yra laikytinas teroristiniu, 
kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius 
veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir 
formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių 
žmonių saugai ir saugumui potencialas. 
Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą 
įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, 
ta medžiaga yra jiems priskirtina ar 
platinama jų vardu, taip pat yra svarbus 
vertinimo veiksnys. Švietimo, 
žurnalistikos, atsvaros naratyvo ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;
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_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 94
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
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teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Vis dėlto švietimo, žurnalistikos, 
mokslinių tyrimų, meno ir redakciniais 
tikslais skleidžiamas turinys neturėtų būti 
laikomas teroristiniu turiniu, todėl jis 
neturėtų būti įtrauktas į šio reglamento 
taikymo sritį. Radikalių, poleminių ar 
prieštaringų nuomonių reiškimas viešai 
diskutuojant opiais politiniais klausimais 
taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu 
turiniu;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 95
Caterina Chinnici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
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teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu. 
Dėl to atitinkami paslaugų teikėjai ir 
naudotojai visuomet turėtų turėti 
apskundimo teismine tvarka galimybę;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Bet 
kokių nuomonių, kurios gali būti laikomos 
radikaliomis, poleminėmis ar 
prieštaringomis, reiškimas viešai 
diskutuojant ir ypač bet kokiais politiniais 
klausimais taip pat neturėtų būti laikomas 
teroristiniu turiniu;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).
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Or. en

Pakeitimas 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria akivaizdžiai 
kurstoma vykdyti teroristinius 
nusikaltimus, teikiami nurodymai, kaip 
juos vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos 
turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir įrodomas žalingų padarinių 
žmonių saugai ir saugumui potencialas. 
Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą 
įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, 
ta medžiaga yra jiems priskirtina ar 
platinama jų vardu, taip pat yra svarbus 
vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos 
ar mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;
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opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas į ES 
sąrašą įtrauktose teroristinėse grupėse. 
Visų pirma tokia informacija apima tekstą, 
atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. 
Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą 
yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos 
institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
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kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 99
Monika Beňová

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
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teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Tokia informacija 
apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo 
įrašus, bet jais neapsiriboja. Spręsdami, ar 
turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

_________________ _________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 



AM\1177907LT.docx 55/128 PE636.146v02-00

LT

užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, 
kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente turėtų būti 
nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, 
remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/541 pateikta 
teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. 
Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti 
neteisėtą teroristinį turinį, apibrėžtis turėtų 
apimti medžiagą ir informaciją, kuria 
kurstoma, skatinama ar propaguojama 
vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami mokymai, kaip juos 
vykdyti arba verbuojami naujokai į 
teroristines grupes. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas neteisėtu 
teroristiniu turiniu, kompetentingos 
institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai 
turi pagrįsti savo vertinimą tokiais 
veiksniais kaip ketinimai, medžiagos 
pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir 
įrodoma provokuojančių veiksmų rizika 
su žalingais padariniais žmonių saugai ir 
saugumui. Faktas, kad medžiagą parengė į 
ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija 
ar asmenys, ta medžiaga yra jiems 
priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat 
yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, 
žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais 
skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai 
apsaugotas. Radikalių, poleminių ar 
prieštaringų nuomonių reiškimas viešai 
diskutuojant opiais politiniais klausimais 
taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu 
turiniu;

_________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en
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Pakeitimas 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kai platinama medžiaga yra 
skelbiama prieglobos paslaugų teikėjo 
redakcine atsakomybe, bet koks 
sprendimas dėl tokio turinio pašalinimo 
gali būti priimtas tik atsižvelgiant į teisinę 
tvarką. Tai būtina, kad būtų visiškai 
laikomasi Sąjungos teisės ir teisės į 
saviraiškos laisvę, teisės į spaudos laisvę ir 
žiniasklaidos pliuralizmą, kurios 
įtvirtintos ES pagrindinių teisių chartijos 
11 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 102
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
kurių pagrindinis arba vienas iš 
pagrindinių tikslų – pasiūlyti laikyti 
paslaugos gavėjo teikiamą informaciją jo 
prašymu ir viešai skelbti laikomą 
informaciją, ir kurių teikėjai turi bendrą 
kontrolę ir prieigą prie saugomų ir 
tvarkomų turinio duomenų, 
nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien 
techninio, automatinio ar pasyvaus 
pobūdžio, ir nepriklausomai nuo to, ar 
naudotojas turi atlikti mokėjimą. Tokie 
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debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
internetinės paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama visuomenei. Reglamentas taip 
pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų 
įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje 
esantiems naudotojams teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių ir ar šios 
paslaugos yra konkrečiai nukreiptos į 
naudotojus Sąjungoje. Tačiau vien prieiga 
prie paslaugų teikėjo interneto svetainės 
arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių 
duomenų vienoje arba daugiau valstybių 
narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, 
neturėtų būti pakankama sąlyga šiam 
reglamentui taikyti. Tačiau pagal šio 
reglamento taikymo sritį prieglobos 
paslaugomis neturėtų būti laikomos 
paslaugos, kurias sudaro tik techninė 
priemonė, pvz., „debesijos paslaugos“, 
kurias sudaro duomenų apdorojimo ir 
saugojimo infrastruktūros technines 
galimybes suteikiančių fizinių ar virtualių 
išteklių teikimas, kurių atžvilgiu paslaugų 
teikėjas neturi sutartinių teisių, susijusių 
su tuo, kokį turinį jų klientai ar tokių 
klientų galutiniai naudotojai saugo, kaip 
jį apdoroja ar viešai skelbia, ir neturi 
techninių galimybių pašalinti jų klientų ar 
tokių klientų galutinių naudotojų 
saugomą konkretų turinį, arba paslaugos, 
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kurias sudaro prekių pardavimas 
internetu, prekių pristatymas arba 
paslaugų teikimas atjungties režimu, 
privačiose interneto svetainėse, įskaitant 
tinklaraščius. Prieglobos paslaugos taip 
pat neturėtų apimti paprasto perdavimo 
kanalo ir kitų elektroninių ryšių 
paslaugų, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
xxx/2019 [Europos elektroninių ryšių 
kodekse], arba spartinančios atmintinės 
paslaugų teikėjų arba kitų paslaugų, 
teikiamų kituose interneto infrastruktūros 
lygiuose, pvz., registrų ir registrų tarnybų, 
DNS (domenų vardų sistemos) ar 
gretutinių paslaugų, pvz., mokėjimo 
paslaugų arba apsaugos nuo paskirstytojo 
paslaugos trikdymo (DDoS) paslaugų. Tas 
pats taikytina asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms, kurios sudaro sąlygas 
tiesioginiam asmenų interaktyviam 
keitimuisi informacija dalyvaujant 
baigtiniam asmenų skaičiui, kai ryšį 
inicijuojantys arba dalyvaujantys asmenys 
nustato jo gavėją (-us);

Or. en

Pakeitimas 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir visuomenei teikiama jo pateikta 
informacija ir medžiaga, nepriklausomai 
nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
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informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama visuomenei, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Debesijos infrastruktūros paslaugos, 
kurias sudaro duomenų apdorojimo ir 
saugojimo infrastruktūros technines 
galimybes suteikiančių fizinių ar virtualių 
išteklių teikimas, kurių atžvilgiu paslaugų 
teikėjas neturi sutartinių teisių, susijusių 
su tuo, kokį turinį jų klientai ar tokių 
klientų galutiniai naudotojai saugo, kaip 
jį apdoroja ar viešai skelbia, ir neturi 
techninių galimybių pašalinti jų klientų ar 
tokių klientų galutinių naudotojų 
saugomą konkretų turinį, neturėtų būti 
laikomos patenkančiomis į šio reglamento 
taikymo sritį. Reglamentas taip pat turėtų 
būti taikomas už Sąjungos ribų 
įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje 
teikiantiems prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes didelė dalis prieglobos 
paslaugų teikėjų, susiduriančių su 
teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose 
šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms 
skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 
veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai 
nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie 
patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar 
paslaugų teikėjas paslaugas siūlo 
Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos 
teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba 
juridiniams asmenims naudotis savo 
paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių 
narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų 
teikėjo interneto svetainės arba e. pašto 
adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje 
arba daugiau valstybių narių, 
neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų 
būti pakankama sąlyga šiam reglamentui 
taikyti;
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Or. en

Pakeitimas 104
Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir visuomenei teikiama jo pateikta 
informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši 
veikla yra vien techninio, automatinio ar 
pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, 
pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos 
platformos, srautinio vaizdo siuntimo 
paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo 
vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, 
keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos 
paslaugos, jeigu informacija pateikiama 
visuomenei. Šiame reglamente debesijos 
infrastruktūros paslaugų teikėjai ir 
paslaugų, teikiamų kitais nei taikomųjų 
programų interneto infrastruktūros 
lygmenimis, teikėjai, taip pat žiniatinklio 
svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, 
teikiantys techninę infrastruktūrą 
interneto svetainių operatoriams, neturėtų 
būti laikomi „prieglobos paslaugų 
teikėjais“. Reglamentas turėtų būti 
taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, 
tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
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vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

Or. en

Pakeitimas 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, ši direktyva 
turėtų būti taikoma informacinės 
visuomenės paslaugoms, pagal kurias 
paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir 
visuomenei teikiama jo pateikta 
informacija. Tokie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, 
pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos 
platformos, srautinio vaizdo siuntimo 
paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo 
vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, jeigu 
informacija pateikiama visuomenei. 
Direktyva taip pat turėtų būti taikoma už 
Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
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paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiai direktyvai taikyti;

Or. en

Pakeitimas 106
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas neteisėtas teroristinis turinys, 
šis reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir visuomenei teikiama jo pateikta 
informacija. Tokie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, 
pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos 
platformos, srautinio vaizdo siuntimo 
paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo 
vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, jeigu 
informacija pateikiama visuomenei. 
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nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su neteisėtu teroristiniu 
turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. 
Taip būtų užtikrinta, kad visoms 
skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 
veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai 
nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie 
patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar 
paslaugų teikėjas paslaugas siūlo 
Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos 
teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba 
juridiniams asmenims naudotis savo 
paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių 
narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų 
teikėjo interneto svetainės arba e. pašto 
adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje 
arba daugiau valstybių narių, 
neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų 
būti pakankama sąlyga šiam reglamentui 
taikyti;

Or. en

Pakeitimas 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
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laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

laikoma ir visuomenei teikiama jo pateikta 
informacija. Tokie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, 
pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos 
platformos, srautinio vaizdo siuntimo 
paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo 
vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, 
keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos 
paslaugos, jeigu informacija pateikiama 
visuomenei. Reglamentas taip pat turėtų 
būti taikomas už Sąjungos ribų 
įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje 
teikiantiems prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes didelė dalis prieglobos 
paslaugų teikėjų, susiduriančių su 
teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose 
šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms 
skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 
veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai 
nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie 
patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar 
paslaugų teikėjas paslaugas siūlo 
Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos 
teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba 
juridiniams asmenims naudotis savo 
paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių 
narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų 
teikėjo interneto svetainės arba e. pašto 
adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje 
arba daugiau valstybių narių, 
neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų 
būti pakankama sąlyga šiam reglamentui 
taikyti;

Or. en

Pakeitimas 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir plačiajai visuomenei teikiama 
jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama plačiajai visuomenei. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

Or. en
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Pakeitimas 109
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir visuomenei teikiama jo pateikta 
informacija ir medžiaga. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, neskaitant debesijos 
IT infrastruktūros paslaugų teikėjų, jeigu 
informacija pateikiama visuomenei, ir 
interneto svetainės, kuriose vartotojai gali 
rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
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svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

Or. en

Pakeitimas 110
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama visuomenei, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
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įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

Or. en

Pakeitimas 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
kurių pagrindinė komercinė veikla yra 
informacijos saugojimas, pagal kurias 
paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir 
visuomenei tiesiogiai teikiama jo pateikta 
informacijai. Tokie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, 
pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos 
platformos, srautinio vaizdo siuntimo 
paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo 
vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, 
keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos 
paslaugos, jeigu informacija pateikiama 
tiesiogiai viešoms trečiosioms šalims, ir 
interneto svetainės, kuriose vartotojai gali 
rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 
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paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
teikiančių neteisėto turinio prieglobą, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. pastabas dėl būtinybės panaikinti Pagrindinių teisių agentūros nuorodą į 
„trečiąsias šalis“.

Pakeitimas 112
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) esminis ryšys su Sąjunga taip pat 
turėtų būti svarbus elementas nustatant šio 
reglamento taikymo sritį. Toks esminis 
ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas 
egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra 
įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, 
remiantis dideliu vartotojų skaičiumi 
vienoje ar daugiau valstybių narių arba 
tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių 

(11) esminis ryšys su Sąjunga taip pat 
turėtų būti svarbus elementas nustatant šio 
reglamento taikymo sritį. Toks esminis 
ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas 
egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra 
įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, 
remiantis dideliu vartotojų skaičiumi 
vienoje ar daugiau valstybių narių arba 
tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių 
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narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar 
kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti 
nustatoma remiantis visomis susijusiomis 
aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius 
kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai 
naudojama toje valstybėje narėje, arba 
galimybė užsakyti prekes ar paslaugas. 
Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu 
taip pat galėtų būti siejama su galimybe 
atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų 
programų parduotuvėje įsigyti taikomąją 
programą, su vietos reklamos rodymu arba 
reklamos toje valstybėje narėje vartojama 
kalba rodymu arba su ryšių su klientais 
valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus 
ta kalba, kuri paprastai vartojama toje 
valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis 
ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų 
teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar 
daugiau valstybių narių, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies 
c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga 
teikiama vien siekiant laikytis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2018/302l11 nustatyto draudimo 
diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo 
pagrindu negali būti laikomas veiklos 
orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją 
ar tikslinga veikla joje;

narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar 
kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti 
nustatoma remiantis visomis susijusiomis 
aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius 
kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai 
naudojama toje valstybėje narėje. Tikslinga 
veikla valstybės narės atžvilgiu taip pat 
galėtų būti siejama su galimybe 
atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų 
programų parduotuvėje įsigyti taikomąją 
programą, su vietos reklamos rodymu arba 
reklamos toje valstybėje narėje vartojama 
kalba rodymu arba su ryšių su klientais 
valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus 
ta kalba, kuri paprastai vartojama toje 
valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis 
ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų 
teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar 
daugiau valstybių narių, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies 
c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga 
teikiama vien siekiant laikytis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2018/302l11 nustatyto draudimo 
diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo 
pagrindu negali būti laikomas veiklos 
orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją 
ar tikslinga veikla joje;

_________________ _________________
10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 
2012 12 20, p. 1).

10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 
2012 12 20, p. 1).

11 2018 m. vasario 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/302 dėl nepagrįsto geografinio 
blokavimo ir kitų formų diskriminavimo 
dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos 
arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje 
problemos sprendimo, kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 
ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB 

11 2018 m. vasario 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/302 dėl nepagrįsto geografinio 
blokavimo ir kitų formų diskriminavimo 
dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos 
arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje 
problemos sprendimo, kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 
ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB 
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(OL L 601, 2018 3 2, p. 1). (OL L 601, 2018 3 2, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 113
Monika Beňová

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) esminis ryšys su Sąjunga taip pat 
turėtų būti svarbus elementas nustatant šio 
reglamento taikymo sritį. Toks esminis 
ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas 
egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra 
įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, 
remiantis dideliu vartotojų skaičiumi 
vienoje ar daugiau valstybių narių arba 
tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių 
narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar 
kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti 
nustatoma remiantis visomis susijusiomis 
aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius 
kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai 
naudojama toje valstybėje narėje, arba 
galimybė užsakyti prekes ar paslaugas. 
Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu 
taip pat galėtų būti siejama su galimybe 
atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų 
programų parduotuvėje įsigyti taikomąją 
programą, su vietos reklamos rodymu arba 
reklamos toje valstybėje narėje vartojama 
kalba rodymu arba su ryšių su klientais 
valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus 
ta kalba, kuri paprastai vartojama toje 
valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis 
ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų 
teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar 
daugiau valstybių narių, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies 
c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga 
teikiama vien siekiant laikytis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

(11) esminis ryšys su Sąjunga taip pat 
turėtų būti svarbus elementas nustatant šio 
reglamento taikymo sritį. Toks esminis 
ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas 
egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra 
įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, 
remiantis reikšmingu vartotojų skaičiumi 
vienoje ar daugiau valstybių narių arba 
tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių 
narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar 
kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti 
nustatoma remiantis visomis susijusiomis 
aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius 
kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai 
naudojama toje valstybėje narėje, arba 
galimybė užsakyti prekes ar paslaugas. 
Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu 
taip pat galėtų būti siejama su galimybe 
atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų 
programų parduotuvėje įsigyti taikomąją 
programą, su vietos reklamos rodymu arba 
reklamos toje valstybėje narėje vartojama 
kalba rodymu arba su ryšių su klientais 
valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus 
ta kalba, kuri paprastai vartojama toje 
valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis 
ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų 
teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar 
daugiau valstybių narių, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies 
c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga 
teikiama vien siekiant laikytis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
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2018/302l11 nustatyto draudimo 
diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo 
pagrindu negali būti laikomas veiklos 
orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją 
ar tikslinga veikla joje;

2018/302l11 nustatyto draudimo 
diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo 
pagrindu negali būti laikomas veiklos 
orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją 
ar tikslinga veikla joje;

_________________ _________________
10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 
2012 12 20, p. 1).

10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 
2012 12 20, p. 1).

11 2018 m. vasario 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/302 dėl nepagrįsto geografinio 
blokavimo ir kitų formų diskriminavimo 
dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos 
arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje 
problemos sprendimo, kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 
ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB 
(OL L 601, 2018 3 2, p. 1).

11 2018 m. vasario 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/302 dėl nepagrįsto geografinio 
blokavimo ir kitų formų diskriminavimo 
dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos 
arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje 
problemos sprendimo, kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 
ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB 
(OL L 601, 2018 3 2, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 114
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
užkertamas kelias teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį 
reglamentą reiškia, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai jų saugomo turinio 
atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, 
proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų 
pirma kai taiko savo pačių sutartines 
sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris 

(12) nepažeidžiant Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio, prieglobos 
paslaugų teikėjai, gavę didelį neginčytinų 
prašymų dėl turinio pašalinimo skaičių, 
turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
sprendžiama teroristinio turinio sklaidos jų 
tinkle problema. Tokia rūpinimosi pareiga 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį 
reglamentą reiškia, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai jų saugomo turinio 
atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, 
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nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys 
šalinamas arba prieiga naikinama 
nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją;

proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų 
pirma kai taiko savo pačių sutartines 
sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris 
nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys 
šalinamas arba prieiga naikinama 
nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją, žiniasklaidos laisvę ir 
pliuralizmą;

Or. en

Pakeitimas 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
užkertamas kelias teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį 
reglamentą reiškia, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai jų saugomo turinio 
atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, 
proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų 
pirma kai taiko savo pačių sutartines 
sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris 
nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys 
šalinamas arba prieiga naikinama 
nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją;

(12) prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
užkertamas kelias teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį 
reglamentą reiškia, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai jų saugomo turinio 
atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, 
proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų 
pirma kai taiko savo pačių sutartines 
sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris 
nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys 
šalinamas arba naikinamas absoliučiai 
nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją ir visada turėtų apimti 
žmogaus atliekamą patikrinimą, kai 
minėtas turinys šalinamas arba 
naikinamas pirmą kartą;

Or. en

Pakeitimas 116
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
užkertamas kelias teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį 
reglamentą reiškia, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai jų saugomo turinio 
atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, 
proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų 
pirma kai taiko savo pačių sutartines 
sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris 
nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys 
šalinamas arba prieiga naikinama 
nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją;

(12) prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
sprendžiama piktnaudžiavimo jų 
paslaugomis, turinio teikėjams skleidžiant 
neteisėtą teroristinį turinį, problema. 
Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti 
bendrosios stebėsenos prievole. 
Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą 
reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų 
saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti 
apdairiai, proporcingai ir 
nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko 
savo pačių sutartines sąlygas, siekdami 
išvengti turinio, kuris nėra neteisėtas, 
pašalinimo. Turinys šalinamas 
nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir teisės 
gauti ir perduoti informaciją;

Or. en

Pakeitimas 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
užkertamas kelias teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį 
reglamentą reiškia, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai jų saugomo turinio 
atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, 
proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų 
pirma kai taiko savo pačių sutartines 
sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris 
nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys 

(12) prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų 
užkertamas kelias teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Rūpinimosi pareiga reiškia, kad 
prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo 
turinio atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, 
proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų 
pirma kai taiko savo pačių sutartines 
sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris 
nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys 
šalinamas arba prieiga naikinama 
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šalinamas arba prieiga naikinama 
nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją;

nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją;

Or. en

Pakeitimas 118
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį, po to, 
kai kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Atsižvelgiant į neteisėto 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad neteisėtas 
teroristinis turinys, kurį nurodymu 
reikalaujama pašalinti, būtų pašalintas 
nepagrįstai nedelsiant nuo nurodymo 
gavimo;

Or. en

Pakeitimas 119
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Atsižvelgiant į įvairią Sąjungoje 
taikomą praktiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė pačioms 
pasirinkti kompetentingas institucijas ir 
skirti šią užduotį administracinėms, 
teisėsaugos ar teisminėms institucijoms. 
Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos 
internete greitį, teroristinio turinio 
pašalinimo veiksmingumas priklauso nuo 
galimybės jį greitai pašalinti. Todėl šia 
nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys gavus teisinį nurodymą jį pašalinti 
nedelsiant ir bet kokiu atveju per vieną 
valandą nuo nurodymo gavimo būtų 
pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie 
jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys 
spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar 
Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą 
prie jo;

Or. en

Pakeitimas 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko teisinį 
vertinimą. Valstybės narės turėtų paskirti 
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suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo 
nurodymo gavimo būtų pašalintas arba 
būtų panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

kompetentingas institucijas iš 
nepriklausomų administracinių ir 
teisminių institucijų šiai užduočiai atlikti. 
Atsižvelgiant į neteisėto teroristinio turinio 
sklaidos internete greitį, šia nuostata 
nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų 
prievolė užtikrinti, kad neteisėtas 
teroristinis turinys, kurį nurodymu 
reikalaujama pašalinti, nepagrįstai 
nedelsiant būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo, 
remiantis neteisėto teroristinio turinio 
apibrėžtimi, veiksmingų teisių gynimo 
mechanizmų įgyvendinimu, ir apskritai 
savo sprendimą pagrįsdami bet kokiomis 
kitomis šio reglamento nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 121
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą, ir vienodai jas įgyvendinti 
Europos lygmeniu. Valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė pačioms 
pasirinkti kompetentingas institucijas ir 
skirti šią užduotį administracinėms, 
teisėsaugos ar teisminėms institucijoms. 
Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos 
internete greitį, šia nuostata nustatoma 
prieglobos paslaugų teikėjų prievolė 
užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį 
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gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną 
valandą nuo nurodymo gavimo būtų 
pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie 
jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys 
spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar 
Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą 
prie jo ir informuoti valdžios institucijas 
apie tokius atvejus;

Or. ro

Pakeitimas 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo 
nurodymo gavimo būtų pašalintas arba 
būtų panaikinta prieiga prie jo. 
Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys 
spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar 
Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą 
prie jo;

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms ar teisminėms 
institucijoms, jeigu jos yra 
nepriklausomos ir nešališkos valdžios 
institucijos. Atsižvelgiant į teroristinio 
turinio sklaidos internete greitį, šia 
nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad prieiga prie 
teroristinio turinio, kurį nurodymu 
reikalaujama pašalinti, būtų pašalinta 
nepagrįstai nedelsiant;

Or. en

Pakeitimas 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Šio vienos 
valandos termino laikymasis yra labai 
svarbus siekiant išvengti tokio turinio 
sklaidos. Prieglobos paslaugų teikėjai gali 
patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar 
Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą 
prie jo;

Or. en

Pakeitimas 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
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kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybės narės turėtų laisvai 
paskirti savo kompetentingą instituciją. 
Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos 
internete greitį, šia nuostata nustatoma 
prieglobos paslaugų teikėjų prievolė 
užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį 
nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną 
valandą nuo nurodymo gavimo būtų 
pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie 
jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys 
spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar 
Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą 
prie jo;

Or. en

Pakeitimas 125
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 

(13) valstybių narių kompetentingos 
teisminės institucijos turėtų įvertinti, ar 
turinys yra teroristinis ir ar pateikti teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą. Valstybės narės turėtų 
paskirti teismines institucijas šiai 
užduočiai vykdyti. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, būtų greitai pašalintas nuo 
nurodymo gavimo arba būtų panaikinta 
prieiga prie jo. Prieglobos paslaugų teikėjai 
gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą 
turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti 
prieigą prie jo;
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pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

Or. en

Pakeitimas 126
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybės narės turėtų paskirti 
vieną kompetentingą instituciją šiai 
užduočiai vykdyti. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

Or. en

Pakeitimas 127
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį teisminėms institucijoms, kurioms 
galėtų padėti administracinės ir 
teisėsaugos institucijos. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

Or. en

Pakeitimas 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybės narės turėtų paskirti 
savo kompetentingą teisminę instituciją, 
atsakingą už šios užduoties vykdymą. 
Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos 
internete greitį, šia nuostata nustatoma 
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teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo 
nurodymo gavimo būtų pašalintas arba 
būtų panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

prieglobos paslaugų teikėjų prievolė 
užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį 
nurodymu reikalaujama pašalinti, būtų 
greitai pašalintas arba būtų panaikinta 
prieiga prie jo, priklausomai nuo 
atitinkamo paslaugų teikėjo pajėgumų. 
Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys 
spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar 
Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą 
prie jo;

Or. en

Pakeitimas 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) jei prieglobos paslaugų teikėjas 
per vieną valandą neįstengė pašalinti ar 
panaikinti prieigos prie atitinkamo 
turinio, prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad 
nurodymas pašalinti turinį būtų 
nedelsiant įvykdytas. Prieglobos paslaugų 
teikėjas turėtų pranešti išduodančiajai 
institucijai apie priežastis, dėl kurių buvo 
neįmanoma įvykdyti nurodymo. Vėlavimo 
atveju reikėtų atsižvelgti į prieglobos 
paslaugų teikėjų pobūdį ir didį, ypač labai 
mažų ar mažųjų įmonių atveju, kaip 
nurodyta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB1a;
_________________
1a 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 
2003 5 20, p. 36).

Or. en
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Pakeitimas 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 
teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir 
gavimo datą ir laiką; tai gali būti, 
pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos 
arba kiti saugūs kanalai, įskaitant 
paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, 
laikantis asmens duomenų apsaugos 
taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti 
naudojantis kvalifikuotomis elektroninio 
registruoto pristatymo paslaugomis, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 910/201412;

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 
teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir 
gavimo datą ir laiką, laikantis asmens 
duomenų apsaugos taisyklių. Todėl 
kompetentingos institucijos turėtų 
naudotis kvalifikuotomis elektroninio 
registruoto pristatymo paslaugomis, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 910/201412;

_________________ _________________
12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 131
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 
teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir 
gavimo datą ir laiką; tai gali būti, 
pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos 
arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų 
teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį 
reikalavimą galima patenkinti naudojantis 
kvalifikuotomis elektroninio registruoto 
pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201412;

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 
teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant siuntėjo tapatybę, tikslią 
nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir 
laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, elektroniniu 
būdu pasirašytas e. paštas arba kiti saugūs 
kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo 
užtikrinamus kanalus, laikantis asmens 
duomenų apsaugos taisyklių. Šį 
reikalavimą galima patenkinti naudojantis 
kvalifikuotomis elektroninio registruoto 
pristatymo paslaugomis su kvalifikuotais 
elektroniniais parašais, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201412;

_________________ _________________
12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui toje pačioje valstybėje narėje ar 
kontaktiniam centrui bet kokiomis 
elektroninėmis priemonėmis, kuriomis 
galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis 
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teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir 
gavimo datą ir laiką; tai gali būti, 
pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos 
arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų 
teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį 
reikalavimą galima patenkinti naudojantis 
kvalifikuotomis elektroninio registruoto 
pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201412;

sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas 
galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant 
tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą 
ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus 
e. paštas ir platformos arba kiti saugūs 
kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo 
užtikrinamus kanalus, laikantis asmens 
duomenų apsaugos taisyklių. Šį 
reikalavimą galima patenkinti naudojantis 
kvalifikuotomis elektroninio registruoto 
pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201412;

_________________ _________________
12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 133
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 
teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir 
gavimo datą ir laiką; tai gali būti, 
pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos 
arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų 
teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį 

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 
teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir 
gavimo datą ir laiką; tai gali būti, 
pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos 
arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų 
teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis 
taisyklių, susijusių su asmens duomenų 
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reikalavimą galima patenkinti naudojantis 
kvalifikuotomis elektroninio registruoto 
pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201412;

apsauga. Šį reikalavimą galima patenkinti 
naudojantis kvalifikuotomis elektroninio 
registruoto pristatymo paslaugomis, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 910/201412;

_________________ _________________
12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kompetentingų institucijų ar 
Europolo pranešimai – veiksminga ir 
greita priemonė, padedanti informuoti 
prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį 
jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais 
pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi 
mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų 
teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri 
gali būti laikoma teroristiniu turiniu, 
paliekant galimybę paslaugų teikėjams 
savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių 
nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 
Svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
prioritetine tvarka įvertintų tokius 
pranešimus ir skubiai praneštų, kokių 
veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl 
turinio šalinimo ir toliau priims 
prieglobos paslaugų teikėjas, 
atsižvelgdamas į atitiktį savo paties 
nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 
Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję 

Išbraukta.
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su pranešimais, Europolo įgaliojimai, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
2016/79413, lieka nepakitę;
_________________
13 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, p. 
53).

Or. en

Pakeitimas 135
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kompetentingų institucijų ar 
Europolo pranešimai – veiksminga ir 
greita priemonė, padedanti informuoti 
prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį 
jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais 
pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi 
mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų 
teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri 
gali būti laikoma teroristiniu turiniu, 
paliekant galimybę paslaugų teikėjams 
savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių 
nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 
Svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
prioritetine tvarka įvertintų tokius 
pranešimus ir skubiai praneštų, kokių 
veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl 
turinio šalinimo ir toliau priims 
prieglobos paslaugų teikėjas, 
atsižvelgdamas į atitiktį savo paties 
nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 

Išbraukta.
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Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję 
su pranešimais, Europolo įgaliojimai, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
2016/79413, lieka nepakitę;
_________________
13 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, p. 
53).

Or. en

Pakeitimas 136
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kompetentingų institucijų ar 
Europolo pranešimai – veiksminga ir 
greita priemonė, padedanti informuoti 
prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį 
jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais 
pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi 
mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų 
teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri 
gali būti laikoma teroristiniu turiniu, 
paliekant galimybę paslaugų teikėjams 
savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių 
nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 
Svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
prioritetine tvarka įvertintų tokius 
pranešimus ir skubiai praneštų, kokių 
veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl 
turinio šalinimo ir toliau priims 
prieglobos paslaugų teikėjas, 
atsižvelgdamas į atitiktį savo paties 

(15) Europolo pranešimai, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) 2016/79413 4 straipsnio 
1 dalies m punkte, lieka nepakitę;
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nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 
Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję 
su pranešimais, Europolo įgaliojimai, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
2016/79413, lieka nepakitę;

_________________ _________________
13 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, 
p. 53).

13 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, 
p. 53).

Or. en

Pakeitimas 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kompetentingų institucijų ar 
Europolo pranešimai – veiksminga ir greita 
priemonė, padedanti informuoti prieglobos 
paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo 
turinį. Drauge su nurodymais pašalinti 
turinį turėtų būti toliau taikomi 
mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų 
teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali 
būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant 
galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai 
spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms 
sutartinėms sąlygoms. Svarbu, kad 
prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine 
tvarka įvertintų tokius pranešimus ir 
skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. 
Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir 
toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, 
atsižvelgdamas į atitiktį savo paties 

(15) kompetentingų institucijų ar 
Europolo pranešimai – veiksminga ir greita 
priemonė, padedanti informuoti prieglobos 
paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo 
turinį. Drauge su nurodymais pašalinti 
turinį turėtų būti toliau taikomi ir plėtojami 
mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų 
teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali 
būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant 
galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai 
spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms 
sutartinėms sąlygoms. Svarbu, kad 
prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine 
tvarka įvertintų tokius pranešimus ir 
skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. 
Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir 
toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, 
atsižvelgdamas į atitiktį savo paties 
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nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 
Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję 
su pranešimais, Europolo įgaliojimai, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) 2016/79413, 
lieka nepakitę;

nustatytoms sutartinėms sąlygoms. 
Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję 
su pranešimais, Europolo įgaliojimai, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) 2016/79413, 
lieka nepakitę;

_________________ _________________
13 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, 
p. 53).

13 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, 
p. 53).

Or. en

Pakeitimas 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos 
su teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 

Išbraukta.
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reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

Or. en

Pakeitimas 139
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos 
su teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar



AM\1177907LT.docx 93/128 PE636.146v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos 
su teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

(16) prieglobos paslaugų teikėjai 
prireikus gali imtis savanoriškų 
papildomų priemonių, kad apsisaugotų 
nuo teroristinio turinio sklaidos savo 
tinkle. Šios priemonės turėtų būti 
veiksmingos ir proporcingos, grindžiamos 
rizikos ir teroristinio turinio masto lygiu, 
ypatingą dėmesį skiriant vartotojų 
pagrindinėms teisėms, taip pat didžiulei 
teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbai 
atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

Or. en

Pakeitimas 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su 

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su 
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teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
savanoriškai įvertinti, ar reikėtų imtis 
aktyvių priemonių. Taigi, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, 
padedant valstybėms narėms, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą, todėl šiuo atveju 
neturėtų būti taikomas 6 straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 142
Caterina Chinnici

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su 
teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su 
teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
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tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą. Aktyvios 
priemonės turėtų suteikti naudotojams 
galimybę pažymėti teroristinį turinį 
internete ir skatinti paslaugų teikėjus 
sutelkti pakankamus pajėgumus, kad jie 
galėtų priimti, peržiūrėti, tvarkyti ir 
reaguoti į pažymėtą turinį;

Or. en

Pakeitimas 143
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos 
su teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 

(16) didžioji dauguma prieglobos 
paslaugų teikėjų niekada nesusiduria su 
neteisėtu teroristiniu turiniu. 
Atsižvelgiant į tai, kad labai sudėtinga 
veiksmingai identifikuoti ir pašalinti 
teroristinį turinį plačiu mastu ir galimą 
poveikį pagrindinėms teisėms, priežiūros 
funkcijos, kuriomis siekiama ne tik 
pašalinti teroristinį turinį internete iš 
kompetentingų institucijų gavus 
nurodymus, galėtų būti taikomos tiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, kurie gavo 
daug neginčytinų išsiuntimo nurodymų. 
Tokie prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
pagal riziką ir teroristinio turinio masto 
lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms 
ir visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis papildomų 
priemonių. Taigi, tokie prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik tinkamų, 
veiksmingų, būtinų ir proporcingų 
papildomų priemonių. Šis reikalavimas 
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teroristinio turinio mastą; neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Atsižvelgiant į šį vertinimą, 
Europolo nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

Or. en

Pakeitimas 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su 
teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su 
teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, remdamiesi 
bendradarbiavimu ir keitimusi geriausia 
patirtimi, prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, 
veiksmingų ir proporcingų aktyvių 
priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas 
neturėtų tapti bendrosios stebėsenos 
prievole. Atsižvelgiant į šį vertinimą, 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
nebuvimas rodo menką teroristinio turinio 
mastą;

Or. en
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Pakeitimas 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės, tam 
tikrais atvejais įskaitant automatinių 
priemonių naudojimą, yra būtinas kovos 
su teroristiniu turiniu internete elementas. 
Siekdami sumažinti teroristinio turinio 
prieinamumą savo tinkle, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir 
teroristinio turinio masto lygį bei pagal 
poveikį trečiųjų šalių teisėms ir 
visuomenės interesui gauti informaciją 
įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių 
priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių 
tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir 
pranešimų nebuvimas rodo menką 
teroristinio turinio mastą;

(16) atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, 
kurių reikia norint veiksmingai 
identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, 
proporcingos aktyvios priemonės gali būti 
naudojamos siekiant spręsti teroristinio 
turinio internete problemą. Siekdami 
sumažinti teroristinio turinio prieinamumą 
savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio 
masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių 
teisėms ir visuomenės interesui gauti 
informaciją įvertinti, ar reikėtų imtis 
aktyvių priemonių. Taigi, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, 
kokių tinkamų, veiksmingų ir proporcingų 
aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis 
reikalavimas neturėtų tapti bendrosios 
stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį 
vertinimą, nurodymų pašalinti turinį 
nebuvimas rodo menką teroristinio turinio 
mastą. Šiuo reglamentu nenustatoma 
jokia prievolė prieglobos paslaugų 
teikėjams įgyvendinti aktyvias priemones;

Or. en

Pakeitimas 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nustatydami aktyvias priemones, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant 

(17) nustatydami papildomas 
priemones, prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota 
vartotojų teisė į žodžio laisvę ir 
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laisvę gauti ir perduoti informaciją. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad 
būtų išvengta netyčinio ar per klaidą 
padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas 
turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin 
aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai 
teroristiniam turiniui nustatyti naudoja 
automatines priemones. Bet koks 
sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms;

informaciją, įskaitant laisvę gauti ir 
perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose 
(įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės 
aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti 
apdairiai ir įgyvendinti apsaugos 
priemones, visų pirma įskaitant žmogaus 
atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų 
reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per 
klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio 
pašalinamas turinys, kuris nėra neteisėtas 
teroristinis turinys. Tai itin aktualu, kai 
prieglobos paslaugų teikėjai teroristiniam 
turiniui nustatyti naudoja automatines 
priemones. Bet koks sprendimas naudoti 
automatines priemones, kurių imasi pats 
prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis 
prašo kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms. 
Nepriklausomos trečiosios šalys turėtų 
turėti prieigą prie privačių duomenų 
bazių, kuriose laikomi teroristinio turinio 
garso ir vaizdo maišieji kontroliniai kodai, 
kaip apibrėžta Bendrijos gairėse arba šių 
bendrovių paslaugų teikimo sąlygose, kad 
būtų išvengta netyčinio ir klaidingo 
sprendimo, dėl kurio būtų pašalintas 
turinys, kuris nėra neteisėtas teroristinis 
turinys;

Or. en

Pagrindimas

Aktyvių automatizuotų priemonių taikymui reikalinga tariamai teroristinio turinio duomenų 
bazė. Šiuo metu svarbiausia tokio turinio duomenų bazė priklauso „Facebook“, ir ją naudoja 
visos pagrindinės technologijų įmonės. Turinys pažymimas kaip teroristinis turinys, remiantis 
bendrovės paslaugų teikimo sąlygomis, o ne teisiniu standartu. Šiuo metu nė viena 
nepriklausoma išorinė šalis negali patikrinti šios duomenų bazės turinio, ir tai yra labai 
problemiška, kad būtų galima įvertinti duomenų bazės turinio kokybę.

Pakeitimas 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nustatydami aktyvias priemones, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant 
laisvę gauti ir perduoti informaciją. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad 
būtų išvengta netyčinio ar per klaidą 
padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas 
turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin 
aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai 
teroristiniam turiniui nustatyti naudoja 
automatines priemones. Bet koks 
sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms;

(17) nusprendę įgyvendinti aktyvias 
priemones, prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų užtikrinti, kad būtų garantuota 
vartotojų teisė į žodžio laisvę ir 
informaciją, įskaitant laisvę gauti ir 
perduoti informaciją. Todėl jie turėtų 
atlikti ir viešai paskelbti teroristinio 
turinio masto lygio rizikos vertinimą, 
kuris taip pat grindžiamas gautų 
nurodymų ir pranešimų skaičiumi, taip 
pat parengti taisomųjų veiksmų planą, 
skirtą kovai su teroristiniu turiniu, 
proporcingą atitinkamam rizikos lygiui. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, kad būtų išvengta 
netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, 
dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra 
teroristinis. Tai itin aktualu, kai prieglobos 
paslaugų teikėjai teroristiniam turiniui 
nustatyti naudoja automatines priemones. 
Bet koks sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi prieglobos paslaugų 
teikėjas, turi būti įvertintas atsižvelgiant į 
naudojamos technologijos patikimumą ir į 
daromą poveikį pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(17) nustatydami aktyvias priemones, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant 
laisvę gauti ir perduoti informaciją. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad 
būtų išvengta netyčinio ar per klaidą 
padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas 
turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin 
aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai 
teroristiniam turiniui nustatyti naudoja 
automatines priemones. Bet koks 
sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms;

(17) nustatydami aktyvias priemones, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant 
laisvę gauti ir perduoti informaciją. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, atliekamus bent 
jau pirmą kartą pašalinant turinį, kad 
būtų išvengta netyčinio ar per klaidą 
padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas 
turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin 
aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai 
teroristiniam turiniui nustatyti ar pašalinti 
naudoja automatines priemones. Bet koks 
sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms. 
Automatinių priemonių naudojimas 
teroristiniam turiniui pašalinti turėtų 
apsiriboti tik turinio, kuris jau buvo bent 
kartą žmogaus patikrintas ir pašalintas, 
atkartojimu;

Or. en

Pakeitimas 149
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nustatydami aktyvias priemones, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant 

(17) nustatydami papildomas 
priemones, prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota 
vartotojų teisė į žodžio laisvę ir 
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laisvę gauti ir perduoti informaciją. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad 
būtų išvengta netyčinio ar per klaidą 
padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas 
turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin 
aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai 
teroristiniam turiniui nustatyti naudoja 
automatines priemones. Bet koks 
sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms;

informaciją, įskaitant laisvę gauti ir 
perduoti informaciją, taip pat teisė į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad 
būtų išvengta netyčinio ar per klaidą 
padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas 
turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin 
aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai 
teroristiniam turiniui nustatyti naudoja 
automatines priemones. Galutinį 
sprendimą pašalinti ar panaikinti prieigą 
prie turinio visada turėtų priimti fizinis 
asmuo. Bet koks sprendimas naudoti 
automatines priemones turi būti įvertintas 
atsižvelgiant į naudojamos technologijos 
patikimumą ir į daromą poveikį 
pagrindinėms teisėms. Bet kuriuo atveju 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atlikti 
pagrindinių teisių auditą dėl visų jų 
naudojamų automatinių priemonių, skirtų 
teroristiniam turiniui aptikti;

Or. en

Pakeitimas 150
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nustatydami aktyvias priemones, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją. Prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų ne tik laikytis teisės aktuose 
(įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės 

(17) vykdydami rūpestingumo pareigą, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir 
perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose 
(įskaitant asmens duomenų apsaugos ir 
privatumo apsaugos teisės aktus) nustatytų 
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aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti 
apdairiai ir įgyvendinti apsaugos 
priemones, visų pirma įskaitant žmogaus 
atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų 
reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per 
klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio 
pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. 
Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų 
teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti 
naudoja automatines priemones. Bet koks 
sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms;

reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, taip pat periodinę 
veiksmų, kurių buvo imtasi, peržiūrą, kad 
būtų išvengta netyčinės ar per klaidą 
taikomos praktikos, dėl kurios 
pašalinamas turinys, kuris nėra neteisėtas 
teroristinis turinys. Prieglobos paslaugų 
teikėjai taip pat turėtų užtikrinti, kad jų 
rūpestingumo pareigos vykdymas 
nesukeltų neproporcingų, 
diskriminacinių, netikslinių, nekonkrečių 
ar nepagrįstų padarinių;

Or. en

Pakeitimas 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nustatydami aktyvias priemones, 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų 
teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant 
laisvę gauti ir perduoti informaciją. 
Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik 
laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens 
duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų 
reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir 
įgyvendinti apsaugos priemones, visų 
pirma įskaitant žmogaus atliekamą 
priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad 
būtų išvengta netyčinio ar per klaidą 
padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas 
turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin 
aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai 
teroristiniam turiniui nustatyti naudoja 
automatines priemones. Bet koks 

(17) nustatydami savanoriškas aktyvias 
priemones, prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota 
vartotojų teisė į žodžio laisvę ir 
informaciją, įskaitant laisvę gauti ir 
perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose 
(įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės 
aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti 
apdairiai ir įgyvendinti apsaugos 
priemones, visų pirma įskaitant žmogaus 
atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų 
reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per 
klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio 
pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. 
Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų 
teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti 
naudoja automatines priemones. Bet koks 
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sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms;

sprendimas naudoti automatines 
priemones, kurių imasi pats prieglobos 
paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo 
kompetentinga institucija, turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į naudojamos 
technologijos patikimumą ir į daromą 
poveikį pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui prieglobos 
paslaugomis, kompetentingos institucijos 
turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų 
teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti 
turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių 
imtasi. Tai galėtų būti priemonės, 
kuriomis užkertamas kelias teroristinio 
turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar 
pranešimą, buvo pašalintas arba buvo 
panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam 
įkėlimui, naudojantis viešomis ar 
privačiomis žinomo teroristinio turinio 
patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo 
priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba 
parengtomis paties prieglobos paslaugų 
teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti 
ataskaitas apie taikomas specialias 
aktyvias priemones, kad kompetentinga 
institucija galėtų nuspręsti, ar tos 
priemonės yra veiksmingos ir 
proporcingos ir ar prieglobos paslaugų 
teikėjas, naudojantis automatines 

Išbraukta.
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priemones, turi reikiamus žmogaus 
atliekamos priežiūros ir patikrinimų 
pajėgumus. Vertindamos priemonių 
veiksmingumą ir proporcingumą, 
kompetentingos institucijos turėtų 
atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant 
paslaugų teikėjo gautų nurodymų 
pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo 
ekonominius pajėgumus ir poveikį 
platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į 
vartotojų skaičių Sąjungoje);

Or. en

Pakeitimas 153
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, 
kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, 
buvo pašalintas arba buvo panaikinta 
prieiga prie jo, pakartotiniam įkėlimui, 
naudojantis viešomis ar privačiomis 
žinomo teroristinio turinio patikros 
priemonėmis. Be to, galima naudotis 
patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo 
priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba 
parengtomis paties prieglobos paslaugų 
teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti 
ataskaitas apie taikomas specialias 
aktyvias priemones, kad kompetentinga 

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
neteisėtu teroristiniu turiniu, imtųsi 
tinkamų priemonių, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią turinio teikėjų 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių priemonių imtasi;
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institucija galėtų nuspręsti, ar tos 
priemonės yra veiksmingos ir 
proporcingos ir ar prieglobos paslaugų 
teikėjas, naudojantis automatines 
priemones, turi reikiamus žmogaus 
atliekamos priežiūros ir patikrinimų 
pajėgumus. Vertindamos priemonių 
veiksmingumą ir proporcingumą, 
kompetentingos institucijos turėtų 
atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant 
paslaugų teikėjo gautų nurodymų 
pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo 
ekonominius pajėgumus ir poveikį 
platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į 
vartotojų skaičių Sąjungoje);

Or. en

Pakeitimas 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui prieglobos 
paslaugomis, kompetentingos institucijos 
turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų 
teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti 
turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių 
imtasi. Tai galėtų būti priemonės, 
kuriomis užkertamas kelias teroristinio 
turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar 
pranešimą, buvo pašalintas arba buvo 
panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam 
įkėlimui, naudojantis viešomis ar 
privačiomis žinomo teroristinio turinio 
patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo 
priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba 

(18) paslaugų teikėjas turėtų teikti 
ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Visų pirma, 
prieglobos paslaugų teikėjas 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
visą būtiną informaciją apie 
automatizuotas priemones, kurios leidžia 
atlikti išsamią viešą priemonių 
veiksmingumo priežiūrą, ir užtikrinti, kad 
pastarosios nesukeltų diskriminacinių, 
netikslinių, nekonkrečių ar nepagrįstų 
rezultatų;
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parengtomis paties prieglobos paslaugų 
teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti 
ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių 
Sąjungoje);

Or. en

Pakeitimas 155
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui prieglobos 
paslaugomis, kompetentingos institucijos 
turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų 
teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti 
turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių 
imtasi. Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, 
kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, 
buvo pašalintas arba buvo panaikinta 
prieiga prie jo, pakartotiniam įkėlimui, 
naudojantis viešomis ar privačiomis 
žinomo teroristinio turinio patikros 

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama spręsti 
piktnaudžiavimo prieglobos paslaugomis 
problemą, kompetentingos institucijos gali 
rekomenduoti prieglobos paslaugų 
teikėjams, gavusiems didelį galutinių 
nurodymų pašalinti turinį kiekį, imtis 
papildomų priemonių. Tai galėtų būti 
priemonės, kurias taikant naudojamasi 
patikimomis techninėmis naujo teroristinio 
turinio aptikimo ir nustatymo 
priemonėmis, bet paliekant teisę priimti 
galutinį sprendimą pašalinti ar panaikinti 
prieigą prie turinio fiziniam asmeniui. 
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priemonėmis. Be to, galima naudotis 
patikimomis techninėmis naujo teroristinio 
turinio nustatymo priemonėmis, jau 
esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

Vertindamos priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį skaičių, jo 
ekonominius pajėgumus ir poveikį 
platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į 
vartotojų skaičių Sąjungoje);

Or. en

Pakeitimas 156
Caterina Chinnici

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
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jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje). 
Ilgalaikės aktyvios priemonės gali apimti 
žiniasklaidos ir informacijos priemonių 
bei interneto naudojimo raštingumo 
integravimą į nacionalines švietimo 
sistemas, suteikiant jauniems piliečiams 
galimybę išmokti naudotis internetu 
atsakingai ir išvengti galimų radikalėjimo 
pavojų;

Or. en

Pakeitimas 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu dėl jų teikiamų 
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priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

paslaugų pobūdžio, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Vertindamos priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

Or. en

Pakeitimas 158
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos (18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
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paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje), 
taip pat į teroristinio turinio masto lygį, su 
kuriuo susiduria prieglobos paslaugų 
teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
sisteminės žmogaus atliekamos priežiūros 
ir patikrinimų pajėgumus pirmą kartą 
pašalinant turinį. Vertindamos priemonių 
veiksmingumą ir proporcingumą, 
kompetentingos institucijos turėtų 
atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant 
paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti 
turinį ir pranešimų skaičių, jo ekonominius 
pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį 
turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių 
Sąjungoje);

Or. en

Pakeitimas 160
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Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo dydį ir ekonominius pajėgumus 
ir poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

Or. en
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Pakeitimas 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei 
mano, kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
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systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Pakeitimas 162
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei 
mano, kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei 
mano, kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

(19) priemonės, kurių ėmėsi prieglobos 
paslaugų teikėjas, neturėtų reikšti 
bendrosios stebėsenos, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 
dalyje. Tačiau prieš priimdama tokius 
sprendimus kompetentinga institucija 
turėtų pasiekti tinkamą viešojo intereso 
tikslų ir susijusių pagrindinių teisių (visų 
pirma įskaitant teisę į žodžio laisvę ir 
informaciją ir teisę imtis verslo) 
pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei 
mano, kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

(19) kompetentinga institucija turėtų 
užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų 
teikėju apie aktyvias priemones, kurių 
imasi prieglobos paslaugų teikėjas. Toks 
sprendimas neturėtų reikšti bendrosios 
stebėsenos prievolės, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 
dalyje. Kompetentinga institucija ir 
prieglobos paslaugų teikėjas turėtų 
pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir 
susijusių pagrindinių teisių (visų pirma 
įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją, 
teisę į privatumą ir teisę imtis verslo) 
pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 165
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 

(19) gavusi rekomendaciją, 
kompetentinga institucija turėtų užmegzti 
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prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei 
mano, kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie 
papildomas priemones, kurių būtina imtis. 
Tokios priemonės neturėtų reikšti 
bendrosios įkeliamo turinio stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. Tačiau 
prieš priimdama tokią rekomendaciją 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją, 
žiniasklaidos laisvę, teises į privatumą ir 
asmens duomenų apsaugą ir teisę imtis 
verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei 

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti konstruktyvų 
dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie 
aktyvias priemones, kurių būtina imtis. 
Prireikus kompetentinga institucija turėtų 
įpareigoti priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei 
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mano, kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

akivaizdžiai trūksta prieglobos paslaugų 
teikėjo bendradarbiavimo. Sprendimas, 
kuriuo įpareigojama imtis konkrečių 
aktyvių priemonių neturėtų reikšti 
bendrosios stebėsenos prievolės, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalyje. Tačiau prieš priimdama 
tokius sprendimus kompetentinga 
institucija turėtų pasiekti tinkamą viešojo 
intereso tikslų ir susijusių pagrindinių 
teisių (visų pirma įskaitant teisę į žodžio 
laisvę ir informaciją ir teisę imtis verslo) 
pusiausvyrą, prieglobos paslaugų teikėjo 
ekonominius pajėgumus ir tinkamai juos 
pagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 167
Andrejs Mamikins

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Kompetentinga institucija turėtų nustatyti 
tik tas aktyvias priemones, kurių atveju 
galima pagrįstai tikėtis, kad prieglobos 
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prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

paslaugų teikėjas jas įgyvendins, be kitų 
veiksnių, atsižvelgiant į prieglobos 
paslaugų teikėjo turimus žmogiškuosius 
išteklius. Sprendimas, kuriuo įpareigojama 
imtis konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 168
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių, neturėtų 
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neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalyje, ir turi užtikrinti, kad 
jos neprieštarautų galiojantiems ES teisės 
aktams, ypač pastarajai Elektroninės 
prekybos direktyvai ir jos 15 straipsnio 1 
daliai. Atsižvelgiant į itin didelę riziką, 
susijusią su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų teisminių institucijų 
remiantis šiuo reglamentu priimami 
sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, 
kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis 
priemonėmis, kurias būtina priimti dėl 
esminių visuomenės saugumo priežasčių. 
Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga teisminė institucija turėtų 
pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir 
susijusių pagrindinių teisių (visų pirma 
įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją 
ir teisę imtis verslo) pusiausvyrą ir 
tinkamai juos pagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos, 
atsižvelgiant į platformos ekonominius ir 
techninius pajėgumus. Sprendimas, kuriuo 
įpareigojama imtis konkrečių aktyvių 
priemonių iš esmės neturėtų reikšti 
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2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję 
su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, 
kurias būtina priimti dėl esminių 
visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau 
prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

bendrosios stebėsenos prievolės, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin 
didelę riziką, susijusią su teroristinio 
turinio sklaida, kompetentingų institucijų 
remiantis šiuo reglamentu priimami 
sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, 
kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis 
priemonėmis, kurias būtina priimti dėl 
esminių visuomenės saugumo priežasčių. 
Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) turėtų būti nustatyta prieglobos 
paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais 
tikslais ir terminuotą laiką saugoti 
pašalintą turinį ir susijusius duomenis. 
Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip 
pat taikyti susijusiems duomenims tais 
atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį 
tie duomenys būtų prarasti. Susiję 
duomenys gali apimti tokius duomenis 
kaip prenumeratoriaus duomenys, visų 
pirma įskaitant duomenis, susijusius su 
turinio teikėjo identitetu, bei prieigos 
duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio 
teikėjo naudojimosi paslauga arba 
prisijungimo datą ir laiką, drauge su 
interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui 
suteiktu IP adresu;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) turėtų būti nustatyta prieglobos 
paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais 
tikslais ir terminuotą laiką saugoti 
pašalintą turinį ir susijusius duomenis. 
Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip 
pat taikyti susijusiems duomenims tais 
atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie 
duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys 
gali apimti tokius duomenis kaip 
prenumeratoriaus duomenys, visų pirma 
įskaitant duomenis, susijusius su turinio 
teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, 
įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo 
naudojimosi paslauga arba prisijungimo 
datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų 
teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;

(20) prieglobos paslaugų teikėjų 
prievolė saugoti pašalintą turinį ir 
susijusius duomenis turėtų būti vykdoma 
vieninteliu administracinės ar teisminės 
priežiūros procedūros ir teisių gynimo 
tikslu ir ribotą laiką tiek, kiek tai griežtai 
būtina, bet paprastai ne daugiau nei šešis 
mėnesius. Kai kyla teisėta reikmė 
saugojimo reikalavimą taip pat taikyti 
susijusiems duomenims, jie gali būti 
saugomi tik tais atvejais, kai pašalinus 
atitinkamą turinį tie duomenys būtų 
prarasti. Susiję duomenys turėtų būti tik 
prenumeratoriaus duomenys, t. y. 
duomenys, susiję su turinio teikėjo 
identitetu, bei prieigos duomenys, t. y. 
duomenys apie turinio teikėjo naudojimosi 
paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, 
drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio 
teikėjui suteiktu IP adresu;

Or. en

Pakeitimas 172
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) turėtų būti nustatyta prieglobos 
paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais 
tikslais ir terminuotą laiką saugoti 
pašalintą turinį ir susijusius duomenis. 

(20) prieglobos paslaugų teikėjų 
prievolė saugoti pašalintą turinį ir 
susijusius duomenis turėtų būti vykdoma 
vieninteliu administracinės ar teisminės 
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Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip 
pat taikyti susijusiems duomenims tais 
atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie 
duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys 
gali apimti tokius duomenis kaip 
prenumeratoriaus duomenys, visų pirma 
įskaitant duomenis, susijusius su turinio 
teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, 
įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo 
naudojimosi paslauga arba prisijungimo 
datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų 
teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;

priežiūros procedūros ir teisių gynimo 
tikslu ir ribotą laiką tiek, kiek tai griežtai 
būtina, bet paprastai ne daugiau nei šešis 
mėnesius. Kai kyla teisėta reikmė 
saugojimo reikalavimą taip pat taikyti 
susijusiems duomenims, jie gali būti 
saugomi tik tais atvejais, kai pašalinus 
atitinkamą turinį tie duomenys būtų 
prarasti. Susiję duomenys turėtų būti tik 
prenumeratoriaus duomenys, t. y. 
duomenys, susiję su turinio teikėjo 
identitetu, bei prieigos duomenys, t. y. 
duomenys apie turinio teikėjo naudojimosi 
paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, 
drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio 
teikėjui suteiktu IP adresu;

Or. en

Pakeitimas 173
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prievolė išsaugoti turinį 
administracinės ar teisminės peržiūros 
tikslais yra būtina ir pagrįsta norint 
užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių 
gynimo priemones, jei jo turinys buvo 
pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, 
bei tokio turinio, koks jis buvo iki 
pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. 
Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo tikslais yra 
būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą 
naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti 
teroristinės veiklos sustabdymo ar 
prevencijos tikslais. Jei bendrovės 
pašalina turinį ar panaikina prieigą prie 
jo, visų pirma taikydamos savo pačių 
aktyvias priemones, ir neinformuoja apie 
tai atsakingų institucijų, nes mano, kad 

(21) prievolė išsaugoti turinį 
administracinės ar teisminės peržiūros 
tikslais yra būtina ir pagrįsta norint 
užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių 
gynimo priemones, jei jo turinys buvo 
pašalintas, bei tokio turinio, koks jis buvo 
iki pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą;
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tokiu atveju šio reglamento 13 straipsnio 
4 dalis nėra taikoma, teisėsaugos 
institucijos gali negauti informacijos apie 
tokio turinio egzistavimą. Todėl turinio 
išsaugojimas teroristinių nusikaltimų 
prevencijos, aptikimo, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat 
yra pagrįstas. Šiais tikslais reikalaujami 
išsaugoti duomenys apsiriboja 
duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su 
teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali 
prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir 
didelės rizikos visuomenės saugumui 
prevencijos;

Or. en

Pakeitimas 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prievolė išsaugoti turinį 
administracinės ar teisminės peržiūros 
tikslais yra būtina ir pagrįsta norint 
užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių 
gynimo priemones, jei jo turinys buvo 
pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, 
bei tokio turinio, koks jis buvo iki 
pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. 
Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo tikslais yra 
būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą 
naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti 
teroristinės veiklos sustabdymo ar 
prevencijos tikslais. Jei bendrovės 
pašalina turinį ar panaikina prieigą prie 
jo, visų pirma taikydamos savo pačių 
aktyvias priemones, ir neinformuoja apie 
tai atsakingų institucijų, nes mano, kad 
tokiu atveju šio reglamento 13 straipsnio 
4 dalis nėra taikoma, teisėsaugos 

(21) prievolė išsaugoti turinį 
administracinės ar teisminės peržiūros 
tikslais yra būtina ir pagrįsta norint 
užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių 
gynimo priemones, jei jo turinys buvo 
pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, 
bei tokio turinio, koks jis buvo iki 
pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą;
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institucijos gali negauti informacijos apie 
tokio turinio egzistavimą. Todėl turinio 
išsaugojimas teroristinių nusikaltimų 
prevencijos, aptikimo, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat 
yra pagrįstas. Šiais tikslais reikalaujami 
išsaugoti duomenys apsiriboja 
duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su 
teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali 
prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir 
didelės rizikos visuomenės saugumui 
prevencijos;

Or. en

Pakeitimas 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prievolė išsaugoti turinį 
administracinės ar teisminės peržiūros 
tikslais yra būtina ir pagrįsta norint 
užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių 
gynimo priemones, jei jo turinys buvo 
pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, 
bei tokio turinio, koks jis buvo iki 
pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. 
Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo tikslais yra 
būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą 
naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti 
teroristinės veiklos sustabdymo ar 
prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina 
turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų 
pirma taikydamos savo pačių aktyvias 
priemones, ir neinformuoja apie tai 
atsakingų institucijų, nes mano, kad tokiu 
atveju šio reglamento 13 straipsnio 4 dalis 
nėra taikoma, teisėsaugos institucijos gali 
negauti informacijos apie tokio turinio 
egzistavimą. Todėl turinio išsaugojimas 

(21) prievolė išsaugoti turinį 
nepriklausomos administracinės ar 
teisminės peržiūros tikslais yra būtina ir 
pagrįsta norint užtikrinti veiksmingas 
turinio teikėjo teisių gynimo priemones, jei 
jo turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo, bei tokio turinio, koks jis 
buvo iki pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. 
Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo tikslais yra 
būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą 
naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti 
teroristinės veiklos sustabdymo ar 
prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina 
turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų 
pirma taikydamos savo pačių aktyvias 
priemones, ir neinformuoja apie tai 
nepriklausomų administracinių ar 
teisminių institucijų, nes mano, kad tokiu 
atveju šio reglamento 13 straipsnio 4 dalis 
nėra taikoma, teisėsaugos institucijos gali 
negauti informacijos apie tokio turinio 
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teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. 
Šiais tikslais reikalaujami išsaugoti 
duomenys apsiriboja duomenimis, kurie 
gali turėti sąsajų su teroristiniais 
nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie 
baudžiamojo persekiojimo ir didelės 
rizikos visuomenės saugumui prevencijos;

egzistavimą. Todėl turinio išsaugojimas 
teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. 
Šiais tikslais reikalaujami išsaugoti 
duomenys apsiriboja duomenimis, kurie 
gali turėti sąsajų su teroristiniais 
nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie 
baudžiamojo persekiojimo ir didelės 
rizikos visuomenės saugumui prevencijos;

Or. en

Pakeitimas 176
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prievolė išsaugoti turinį 
administracinės ar teisminės peržiūros 
tikslais yra būtina ir pagrįsta norint 
užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių 
gynimo priemones, jei jo turinys buvo 
pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, 
bei tokio turinio, koks jis buvo iki 
pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. 
Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo tikslais yra 
būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą 
naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti 
teroristinės veiklos sustabdymo ar 
prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina 
turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų 
pirma taikydamos savo pačių aktyvias 
priemones, ir neinformuoja apie tai 
atsakingų institucijų, nes mano, kad tokiu 
atveju šio reglamento 13 straipsnio 4 dalis 
nėra taikoma, teisėsaugos institucijos gali 
negauti informacijos apie tokio turinio 
egzistavimą. Todėl turinio išsaugojimas 
teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo 

(21) prievolė išsaugoti turinį 
administracinės ar teisminės peržiūros 
tikslais yra būtina ir pagrįsta norint 
užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių 
gynimo priemones, jei jo turinys buvo 
pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, 
bei tokio turinio, koks jis buvo iki 
pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų 
nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. 
Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo tikslais yra 
būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą 
naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti 
teroristinės veiklos sustabdymo ar 
prevencijos, taip pat baudžiamojo 
persekiojimo ir teroristų nuteisimo 
tikslais. Jei bendrovės pašalina turinį ar 
panaikina prieigą prie jo, visų pirma 
taikydamos savo pačių papildomas 
priemones, teisėsaugos institucijos gali 
negauti informacijos apie tokio turinio 
egzistavimą. Todėl turinio išsaugojimas 
teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo, kuris turėtų būti pradėtas po 
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persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. 
Šiais tikslais reikalaujami išsaugoti 
duomenys apsiriboja duomenimis, kurie 
gali turėti sąsajų su teroristiniais 
nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie 
baudžiamojo persekiojimo ir didelės 
rizikos visuomenės saugumui prevencijos;

to, kai valdžios institucijos informuojamos 
pagal šio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, 
tikslais taip pat yra pagrįstas. Šiais tikslais 
reikalaujami išsaugoti duomenys apsiriboja 
duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su 
teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali 
prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir 
didelės rizikos visuomenės saugumui 
prevencijos;

Or. en

Pakeitimas 177
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių 
mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų 
pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o 
teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų 
tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui 
reikalingus duomenis. Tačiau šis 
laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos 
prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek 
reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį 
peržiūros procedūra buvo pradėta, bet 
nebaigta. Tokia trukmė turėtų būti 
pakankama, kad teisėsaugos institucijos 
galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, 
susijusius su jų tyrimais, ir drauge būtų 
užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis 
pagrindinėmis teisėmis;

(22) siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių 
mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų 
pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti. 
Tačiau šis laikotarpis peržiūrą atliekančios 
institucijos prašymu gali būti pratęstas tiek, 
kiek reikia, ir tik tuo atveju, jeigu per šešių 
mėnesių laikotarpį peržiūros procedūra 
buvo pradėta, bet nebaigta;

Or. en

Pakeitimas 178
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl reglamento
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22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių 
mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų 
pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o 
teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų 
tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui 
reikalingus duomenis. Tačiau šis 
laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos 
prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek 
reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį 
peržiūros procedūra buvo pradėta, bet 
nebaigta. Tokia trukmė turėtų būti 
pakankama, kad teisėsaugos institucijos 
galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, 
susijusius su jų tyrimais, ir drauge būtų 
užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis 
pagrindinėmis teisėmis;

(22) siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti 
vienų metų, kad turinio teikėjai turėtų 
pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o 
teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų 
tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui 
reikalingus duomenis. Tačiau šis 
laikotarpis peržiūrą ar teroristinių 
nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį 
persekiojimą atliekančios institucijos 
prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek 
reikia, jeigu per dviejų metų laikotarpį 
peržiūros procedūra buvo pradėta, bet 
nebaigta. Nustatant tokią trukmę turėtų 
būti atsižvelgiama į specialų pašalinto 
turinio, kuris jau buvo laikytas 
teroristiniu turiniu po kompetentingos 
institucijos atlikto vertinimo, pobūdį ir 
todėl ši trukmė turėtų būti pakankama, kad 
teisėsaugos institucijos galėtų išsisaugoti 
reikiamus įrodymus siekiant atlikti 
veiksmingą tyrimą ir baudžiamąjį 
persekiojimą, ir drauge būtų užtikrinta 
pusiausvyra su atitinkamomis 
pagrindinėmis teisėmis;

Or. en


