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Amendamentul 360
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a)  „servicii ale societății 
informaționale” înseamnă serviciile astfel 
cum sunt definite la articolul 2 litera (a) 
din Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Amendamentul 361
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „autoritate competentă” înseamnă 
o autoritate judiciară independentă 
desemnată sau creată de statul membru.

Or. en

Amendamentul 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „autoritate competentă” înseamnă 
o autoritate publică independentă și 
imparțială în temeiul dreptului intern.

Or. en
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Amendamentul 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „autoritate competentă” înseamnă 
o autoritate judiciară națională 
desemnată în statul membru.

Or. en

Amendamentul 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligații de diligență Principii generale

Or. en

Amendamentul 365
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și 

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
care au făcut obiectul unui număr 
semnificativ de ordine de eliminare 
necontestate iau măsuri adecvate, 
rezonabile și proporționale, în conformitate 
cu prezentul regulament, pentru a combate 
diseminarea conținutului cu caracter 
terorist și pentru a-i proteja pe utilizatori 
împotriva conținutului cu caracter terorist. 
În acest sens, aceștia acționează în mod 
diligent, proporțional și nediscriminatoriu, 
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țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și de informare într-
o societate deschisă și democratică.

luând în considerare în mod corespunzător, 
în toate circumstanțele, drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor, și țin cont 
de importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică. Aceste obligații de 
diligență nu au ca rezultat o obligație 
generală de supraveghere a conținutului 
pe care furnizorii de servicii de găzduire îl 
pun la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 366
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și 
țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și de informare într-
o societate deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
care primesc un număr mare de ordine de 
eliminare necontestate iau măsuri 
adecvate, rezonabile și proporționale, în 
conformitate cu prezentul regulament, 
pentru a combate utilizarea abuzivă a 
serviciilor lor cu scopul diseminării 
conținutului ilegal cu caracter terorist de 
către furnizorii de conținut și pentru a-i 
proteja pe utilizatori împotriva conținutului 
ilegal cu caracter terorist. În acest sens, 
aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și 
țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și a libertății de a 
primi și a comunica informații și idei într-
o societate deschisă și democratică.

Or. en

Amendamentul 367
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și 
țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și de informare într-
o societate deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezenta 
directivă, pentru a combate utilizarea 
serviciilor lor cu scopul diseminării 
conținutului cu caracter terorist de către 
furnizorii de conținut și pentru a-i proteja 
pe utilizatori împotriva conținutului cu 
caracter terorist. În acest sens, aceștia 
acționează în mod diligent, proporțional și 
nediscriminatoriu, luând în considerare în 
mod corespunzător drepturile fundamentale 
ale utilizatorilor, și țin cont de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și a 
libertății de a primi și a comunica 
informații într-o societate deschisă și 
democratică.

Or. en

Amendamentul 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și 

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și 
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țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și de informare într-
o societate deschisă și democratică.

țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și de informare într-
o societate deschisă și democratică. Aceste 
acțiuni nu au ca rezultat o obligație 
generală de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 369
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând 
în considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, 
și țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și de informare 
într-o societate deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
care au primit un număr mare de ordine 
de eliminare necontestate în temeiul 
articolului 4 iau măsuri adecvate, 
rezonabile și proporționale, în conformitate 
cu prezentul regulament, pentru a aborda 
diseminarea publică a conținutului ilegal 
cu caracter terorist și pentru a-i proteja pe 
utilizatori împotriva conținutului cu 
caracter terorist. În acest sens, aceștia 
respectă drepturile și libertățile 
fundamentale ale destinatarilor serviciilor 
lor, astfel cum sunt consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 370
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Furnizorii de servicii de găzduire 
se asigură că obligațiile de diligență nu 
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conduc la o supraveghere generală a 
informațiilor pe care le transmit sau le 
stochează și nici la o obligație generală de 
a căuta în mod activ fapte sau 
circumstanțe care indică o activitate 
ilegală.

Or. en

Amendamentul 371
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Furnizorii de servicii de găzduire 
se asigură că obligațiile de diligență nu 
conduc la o supraveghere generală a 
informațiilor pe care le transmit sau le 
stochează și nici la o obligație generală de 
a căuta în mod activ fapte sau 
circumstanțe care indică o activitate 
ilegală.

Or. en

Amendamentul 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor 
dispoziții menite să prevină diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și le 
aplică.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 373
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor 
dispoziții menite să prevină diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și le 
aplică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 374
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor dispoziții 
menite să prevină diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și le 
aplică.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor dispoziții 
care îi informează pe utilizatorii lor cu 
privire la normele privind conținutul cu 
caracter terorist în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 375
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor dispoziții 

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor 
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menite să prevină diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și le 
aplică.

interdicția de a disemina conținut ilegal 
cu caracter terorist și o aplică.

Or. en

Amendamentul 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor dispoziții 
menite să prevină diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și le 
aplică.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor 
interdicția de a disemina conținut cu 
caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 377
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau cunoștință de un 
conținut cu caracter terorist diseminat 
prin intermediul serviciilor lor, aceștia 
informează autoritățile competente cu 
privire la respectivul conținut și îl elimină 
fără întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 378
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau cunoștință de un 
conținut ilegal cu caracter terorist 
diseminat prin intermediul serviciilor lor, 
aceștia informează autoritățile competente 
cu privire la respectivul conținut și îl 
elimină fără întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 379
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta. 
În cazul în care autoritatea competentă 
nu este o autoritate judiciară sau în cazul 
în care ordinul de eliminare nu se bazează 
pe decizia unei autorități judiciare, 
ordinul de eliminare adresat furnizorului 
de servicii de găzduire este transmis în 
același timp pentru reexaminare unei 
autorități judiciare independente stabilite 
în conformitate cu dreptul intern. Această 
autoritate judiciară notifică autorității 
competente și furnizorului de servicii de 
găzduire decizia sa în termen de 24 de ore 
de la primirea ordinului de eliminare.

Or. en
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Amendamentul 380
Daniel Dalton

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Cu excepția cazurilor în care un 
furnizor de servicii de găzduire a primit 
deja un ordin de eliminare anterior, 
autoritatea competentă trebuie că 
comunice cu furnizorul de servicii de 
găzduire înainte de a emite un ordin de 
eliminare prin care să îi impună 
furnizorului de servicii de găzduire să 
elimine conținutul cu caracter terorist sau 
să blocheze accesul la acesta.

Or. en

Amendamentul 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite un ordin de 
eliminare prin care să îi impună 
furnizorului de servicii de găzduire să 
elimine conținutul cu caracter terorist sau 
să blocheze accesul la acesta. Această 
competență este controlată de autoritatea 
judiciară competentă stabilită în 
conformitate cu dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 382
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite un ordin de 
eliminare prin care să îi impună 
furnizorului de servicii de găzduire să 
elimine conținutul ilegal cu caracter 
terorist.

Or. en

Amendamentul 383
Andrejs Mamikins

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta, 
în toate statele membre ale UE.

Or. en

Amendamentul 384
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite un ordin de 
eliminare prin care să îi impună 
furnizorului de servicii de găzduire să 
elimine conținutul cu caracter terorist sau 
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să blocheze accesul la acesta.

Or. en

Amendamentul 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite un ordin de 
eliminare prin care să îi impună 
furnizorului de servicii de găzduire să 
elimine conținutul cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritatea competentă are 
competența de a emite un ordin prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să blocheze accesul la conținutul 
cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Autoritatea competentă 
informează cu prioritate autoritățile 
competente ale altor state membre care 
este posibil să fie vizate și/sau interesate 
de conținutul ordinului de eliminare cu 
privire la emiterea acestuia.

Or. en

Amendamentul 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care materialul este 
publicat sub responsabilitatea editorială a 
unui furnizor de conținut, orice ordin de 
eliminare poate produce efecte numai pe 
baza unui ordin judiciar.

Or. en

Amendamentul 389
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare. 
În circumstanțe excepționale în care 
autoritatea competentă menționează în 
ordinul de eliminare că respectivul 
conținut prezintă o amenințare iminentă, 
furnizorii de servicii de găzduire elimină 
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conținutul sau dezactivează accesul la 
acesta într-un interval mai scurt de 24 de 
ore de la primirea ordinului de eliminare. 
Intervalul de timp este definit în mod 
specific de autoritatea competentă în 
ordinul de eliminare și nu poate fi mai 
scurt de o oră de la primirea ordinului de 
eliminare, ținând seama de timpul 
necesar furnizorului de servicii de 
găzduire destinatar. În cazul în care 
autoritatea judiciară care efectuează o 
reexaminare în temeiul alineatului (1) 
emite o decizie care nu confirmă 
legalitatea ordinului de eliminare, 
autoritatea competentă asigură 
republicarea imediată a respectivului 
conținut, cu condiția ca acesta să fi fost 
eliminat sau accesul la acesta să fi fost 
blocat deja.

Or. en

Amendamentul 390
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în mod prompt 
și cât mai repede posibil după primirea 
ordinului de eliminare, ținând seama de 
dimensiunea furnizorului de servicii de 
găzduire și de resursele de care dispune 
acesta.

Or. en

Amendamentul 391
Michał Boni
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. La primirea ordinului de 
eliminare, furnizorii de servicii de 
găzduire elimină conținutul cu caracter 
terorist sau blochează accesul la acesta în 
mod prompt după primirea ordinului de 
eliminare.

Or. en

Amendamentul 392
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta imediat și în 
orice caz în termen de o oră de la primirea 
ordinului de eliminare.

Or. en

Amendamentul 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist fără 
întârzieri nejustificate.

Or. en
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Justificare

Un termen de o oră este atât nerealist din punct de vedere operațional, cât și potențial 
periculos pentru protecția drepturilor fundamentale. Formularea „fără întârzieri 
nejustificate” se bazează pe instrumente existente similare ale UE, precum Directiva 
2014/41/UE privind ordinul european de anchetă.

Amendamentul 394
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul ilegal cu caracter 
terorist fără întârzieri nejustificate. .

Or. en

Amendamentul 395
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta fără întârzieri 
nejustificate, la primirea ordinului de 
eliminare.

Or. en

Justificare

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 



AM\1177909RO.docx 19/189 PE636.147v02-00

RO

request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Amendamentul 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
blochează accesul la conținutul cu caracter 
terorist fără întârzieri nejustificate după 
primirea ordinului de eliminare.

Or. en

Amendamentul 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea autorității competente 
care emite ordinul de eliminare și 
autentificarea ordinului de eliminare de 
către autoritatea competentă;

(a) identificarea autorității competente 
care emite ordinul de eliminare, prin 
semnătură digitală, și autentificarea 
ordinului de eliminare de către autoritatea 
competentă;

Or. en

Amendamentul 398
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea autorității competente (a) identificarea autorității competente 
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care emite ordinul de eliminare și 
autentificarea ordinului de eliminare de 
către autoritatea competentă;

care emite ordinul de eliminare, printr-o 
semnătură digitală, și autentificarea 
ordinului de eliminare de către autoritatea 
competentă;

Or. en

Amendamentul 399
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o expunere a motivelor care să 
explice de ce conținutul este considerat 
conținut cu caracter terorist, cel puțin prin 
referire la categoriile de conținuturi cu 
caracter terorist enumerate la articolul 2 
punctul 5;

(b) o expunere detaliată a motivelor 
care să explice de ce conținutul este 
considerat conținut cu caracter terorist, cel 
puțin prin referire la categoriile de 
conținuturi cu caracter terorist enumerate la 
articolul 2 punctul 5 și demonstrând 
elementele de ilegalitate și intenționalitate 
și indicând legislația națională relevantă;

Or. en

Amendamentul 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o expunere a motivelor care să 
explice de ce conținutul este considerat 
conținut cu caracter terorist, cel puțin prin 
referire la categoriile de conținuturi cu 
caracter terorist enumerate la articolul 2 
punctul 5;

(b) o expunere detaliată a motivelor 
care să explice de ce conținutul este 
considerat conținut cu caracter terorist;

Or. en
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Amendamentul 401
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o expunere a motivelor care să 
explice de ce conținutul este considerat 
conținut cu caracter terorist, cel puțin prin 
referire la categoriile de conținuturi cu 
caracter terorist enumerate la articolul 2 
punctul 5;

(b) o expunere a motivelor care să 
explice de ce conținutul este considerat 
conținut ilegal cu caracter terorist și o 
referire specifică la categoriile de 
conținuturi cu caracter terorist enumerate la 
articolul 2 punctul 5;

Or. en

Amendamentul 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o expunere a motivelor care să 
explice de ce conținutul este considerat 
conținut cu caracter terorist, cel puțin prin 
referire la categoriile de conținuturi cu 
caracter terorist enumerate la articolul 2 
punctul 5;

(b) o expunere detaliată a motivelor 
care să explice de ce conținutul este 
considerat conținut cu caracter terorist, cel 
puțin prin referire la categoriile de 
conținuturi cu caracter terorist enumerate la 
articolul 2 punctul 5;

Or. en

Amendamentul 403
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o expunere a motivelor care să 
explice de ce conținutul este considerat 

(b) o expunere a motivelor care să 
explice de ce conținutul este considerat 
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conținut cu caracter terorist, cel puțin prin 
referire la categoriile de conținuturi cu 
caracter terorist enumerate la articolul 2 
punctul 5;

conținut cu caracter terorist, cel puțin prin 
referire la categoriile de conținuturi ilegale 
cu caracter terorist enumerate la articolul 2 
punctul 5;

Or. en

Amendamentul 404
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o adresă URL (Uniform Resource 
Locator) și, dacă este necesar, informații 
suplimentare care să permită identificarea 
conținutului menționat;

(c) o adresă URL (Uniform Resource 
Locator) exactă și, dacă este necesar, 
informații suplimentare care să permită 
identificarea conținutului menționat;

Or. en

Amendamentul 405
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o adresă URL (Uniform Resource 
Locator) și, dacă este necesar, informații 
suplimentare care să permită identificarea 
conținutului menționat;

(c) adresa URL (Uniform Resource 
Locator) exactă și informații suplimentare 
care să permită identificarea conținutului 
menționat;

Or. en

Amendamentul 406
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o semnătură electronică calificată 
a autorității emitente, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 910/20141a;
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere 
pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Amendamentul 407
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații privind căile de atac de 
care dispun furnizorul de servicii de 
găzduire și furnizorul de conținut;

(f) informații privind căile de atac, 
modalitățile și termenele de care dispun 
furnizorul de servicii de găzduire și 
furnizorul de conținut, inclusiv căile de 
atac la autoritatea competentă, precum și 
recurgerea la o instanță;

Or. en

Amendamentul 408
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații privind căile de atac de 
care dispun furnizorul de servicii de 

(f) informații privind căile de atac de 
care dispun furnizorul de servicii de 
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găzduire și furnizorul de conținut; găzduire și furnizorul de conținut, inclusiv 
căile de atac la autoritatea competentă, 
precum și recurgerea la o instanță;

Or. en

Amendamentul 409
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este relevant, decizia de a nu 
comunica informațiile cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau blocarea accesului la acesta, astfel cum 
se menționează la articolul 11.

(g) dacă este necesar și adecvat, 
decizia de a nu comunica informațiile cu 
privire la eliminarea conținutului cu 
caracter terorist sau blocarea accesului la 
acesta, astfel cum se menționează la 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 410
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este relevant, decizia de a nu 
comunica informațiile cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau blocarea accesului la acesta, astfel cum 
se menționează la articolul 11.

(g) dacă este necesar și proporțional, 
decizia de a nu comunica informațiile cu 
privire la eliminarea conținutului cu 
caracter terorist sau blocarea accesului la 
acesta, astfel cum se menționează la 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 411
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este relevant, decizia de a nu 
comunica informațiile cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau blocarea accesului la acesta, astfel 
cum se menționează la articolul 11.

(g) dacă este necesar și proporțional, 
decizia de a nu comunica informațiile cu 
privire la eliminarea conținutului ilegal cu 
caracter terorist, astfel cum se menționează 
la articolul 11.

Or. en

Amendamentul 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este relevant, decizia de a nu 
comunica informațiile cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter 
terorist sau blocarea accesului la acesta, 
astfel cum se menționează la articolul 11.

(g) dacă este relevant, decizia de a nu 
comunica informațiile cu privire la 
blocarea accesului la conținutul cu 
caracter terorist, astfel cum se menționează 
la articolul 11.

Or. en

Amendamentul 413
Michał Boni

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) termenele de care dispun 
furnizorul de servicii de găzduire și 
furnizorul de conținut pentru a contesta 
ordinul.

Or. en



PE636.147v02-00 26/189 AM\1177909RO.docx

RO

Amendamentul 414
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) termenele de care dispun 
furnizorul de servicii de găzduire și 
furnizorul de conținut pentru a face 
recurs.

Or. en

Amendamentul 415
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de 
conținut, autoritatea competentă 
furnizează o expunere detaliată a 
motivelor, fără a aduce atingere obligației 
furnizorului de servicii de găzduire de a 
respecta ordinul de eliminare în termenul 
stabilit la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

În legătură cu amendamentul depus la alineatul (3) litera (b).

Amendamentul 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de 
conținut, autoritatea competentă 
furnizează o expunere detaliată a 
motivelor, fără a aduce atingere obligației 
furnizorului de servicii de găzduire de a 
respecta ordinul de eliminare în termenul 
stabilit la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 417
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de conținut, 
autoritatea competentă furnizează o 
expunere detaliată a motivelor, fără a aduce 
atingere obligației furnizorului de servicii 
de găzduire de a respecta ordinul de 
eliminare în termenul stabilit la alineatul 
(2).

4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de conținut, 
autoritatea competentă furnizează o copie a 
ordinului de eliminare, inclusiv o 
expunere detaliată a motivelor, și 
eventuale informații privind căile de atac 
legale disponibile pentru a contesta 
ordinele de eliminare în instanță, fără a 
aduce atingere obligației furnizorului de 
servicii de găzduire de a respecta ordinul 
de eliminare în termenul stabilit la alineatul 
(2).

Or. en

Amendamentul 418
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de conținut, 
autoritatea competentă furnizează o 
expunere detaliată a motivelor, fără a aduce 
atingere obligației furnizorului de servicii 
de găzduire de a respecta ordinul de 
eliminare în termenul stabilit la alineatul 
(2).

4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de conținut, 
autoritatea competentă furnizează o copie a 
ordinului de eliminare, inclusiv o 
expunere detaliată a motivelor, și 
eventuale informații privind căile de atac 
legale disponibile pentru a contesta 
ordinele de eliminare în instanță, fără a 
aduce atingere obligației furnizorului de 
servicii de găzduire de a respecta ordinul 
de eliminare în termenul stabilit la alineatul 
(2).

Or. en

Amendamentul 419
Daniel Dalton

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de conținut, 
autoritatea competentă furnizează o 
expunere detaliată a motivelor, fără a aduce 
atingere obligației furnizorului de servicii 
de găzduire de a respecta ordinul de 
eliminare în termenul stabilit la alineatul 
(2).

4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de conținut, 
autoritatea competentă furnizează o 
expunere detaliată a motivelor, inclusiv a 
motivelor pentru care conținutul trebuie 
eliminat în termenul prevăzut la alineatul 
(2), fără a aduce atingere obligației 
furnizorului de servicii de găzduire de a 
respecta ordinul de eliminare în termenul 
stabilit la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire sau a furnizorului de 
conținut, autoritatea competentă furnizează 
o expunere detaliată a motivelor, fără a 
aduce atingere obligației furnizorului de 
servicii de găzduire de a respecta ordinul 
de eliminare în termenul stabilit la alineatul 
(2).

4. Autoritatea competentă furnizează 
o expunere detaliată a motivelor, inclusiv 
justificarea necesității eliminării imediate, 
fără a aduce atingere obligației furnizorului 
de servicii de găzduire de a respecta 
ordinul de eliminare în termenul stabilit la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 421
Ana Gomes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care autoritatea 
competentă nu este o autoritate judiciară 
sau în cazul în care ordinul de eliminare 
nu se bazează pe decizia unei autorități 
judiciare, ordinul de eliminare adresat 
furnizorului de servicii de găzduire este 
transmis în același timp unei autorități 
judiciare independente stabilite în 
conformitate cu dreptul intern. Această 
autoritate judiciară notifică autorității 
competente și furnizorului de servicii de 
găzduire decizia sa în termen de 24 de ore 
de la primirea ordinului de eliminare.

Or. en

Amendamentul 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4a. La cererea furnizorului de servicii 
de găzduire, autoritatea competentă 
furnizează informații detaliate despre 
posibilele căi legale de a contesta ordinul 
de eliminare în conformitate cu 
procedurile judiciare naționale. Această 
solicitare nu elimină obligația 
furnizorului de servicii de găzduire de a 
respecta ordinul de eliminare în condițiile 
stabilite la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 423
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritățile competente adresează 
ordinele de eliminare sediului principal al 
furnizorului de servicii de găzduire sau 
reprezentantului legal desemnat de 
furnizorul de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 16 și le transmit 
punctului de contact menționat la articolul 
14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit 
prin mijloace electronice capabile să 
producă o înregistrare scrisă și în condiții 
care permit stabilirea autenticității 
expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a 
orei la care s-a trimis și la care s-a primit 
ordinul.

5. Autoritățile competente adresează 
ordinele de eliminare sediului principal al 
furnizorului de servicii de găzduire sau 
reprezentantului legal desemnat de 
furnizorul de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 16 și le transmit 
punctului de contact menționat la articolul 
14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit 
prin mijloace electronice capabile să 
producă o înregistrare scrisă și în condiții 
care permit stabilirea autenticității 
expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a 
orei la care s-a trimis și la care s-a primit 
ordinul, în conformitate cu alineatul (3) 
litera (ea).

Or. en

Amendamentul 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritățile competente adresează 
ordinele de eliminare sediului principal al 
furnizorului de servicii de găzduire sau 
reprezentantului legal desemnat de 
furnizorul de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 16 și le transmit 
punctului de contact menționat la articolul 
14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit 
prin mijloace electronice capabile să 
producă o înregistrare scrisă și în condiții 
care permit stabilirea autenticității 
expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a 
orei la care s-a trimis și la care s-a primit 
ordinul.

5. Autoritatea competentă adresează 
ordinele de eliminare sediului principal al 
furnizorului de servicii de găzduire sau 
reprezentantului legal desemnat de 
furnizorul de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 16 și le transmite 
punctului de contact menționat la articolul 
14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit 
prin mijloace electronice capabile să 
producă o înregistrare scrisă și în condiții 
care permit stabilirea autenticității 
expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a 
orei la care s-a trimis și la care s-a primit 
ordinul.

Or. en

Amendamentul 425
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizorii de servicii de găzduire 
confirmă primirea ordinului și, fără 
întârzieri nejustificate, informează 
autoritatea competentă cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau la blocarea accesului la acesta, 
indicând, în special, data și ora la care au 
întreprins acțiunea respectivă, utilizând 
formularul prevăzut în anexa II.

(6) Furnizorii de servicii de găzduire 
confirmă primirea ordinului imediat ce 
l-au recepționat și fără întârzieri 
nejustificate, informează autoritatea 
competentă cu privire la eliminarea 
conținutului cu caracter terorist sau la 
blocarea accesului la acesta, indicând, în 
special, data și ora la care au întreprins 
acțiunea respectivă, utilizând formularul 
prevăzut în anexa II.

Or. ro

Amendamentul 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Furnizorii de servicii de găzduire 
confirmă primirea ordinului și, fără 
întârzieri nejustificate, informează 
autoritatea competentă cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter 
terorist sau la blocarea accesului la 
acesta, indicând, în special, data și ora la 
care au întreprins acțiunea respectivă, 
utilizând formularul prevăzut în anexa II.

6. Furnizorii de servicii de găzduire, 
fără întârzieri nejustificate, informează 
autoritatea competentă cu privire la 
blocarea accesului la conținutul cu 
caracter terorist, indicând data și ora la care 
au întreprins acțiunea respectivă, utilizând 
formularul prevăzut în anexa II.

Or. en

Amendamentul 427
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Furnizorii de servicii de găzduire 
confirmă primirea ordinului și, fără 
întârzieri nejustificate, informează 
autoritatea competentă cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau la blocarea accesului la acesta, 
indicând, în special, data și ora la care au 
întreprins acțiunea respectivă, utilizând 
formularul prevăzut în anexa II.

6. Furnizorii de servicii de găzduire 
confirmă primirea ordinului și, fără 
întârzieri nejustificate, informează 
autoritatea competentă cu privire la 
eliminarea conținutului ilegal cu caracter 
terorist, indicând, în special, data și ora la 
care au întreprins acțiunea respectivă, 
utilizând formularul prevăzut în anexa II.

Or. en

Amendamentul 428
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
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ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se 
aplică de îndată ce motivele invocate nu 
mai sunt valabile.

ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. Alineatul (2) se aplică de îndată ce 
motivele invocate nu mai sunt valabile, cu 
excepția cazului în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece acesta ar 
avea efecte disproporționate asupra 
drepturilor utilizatorilor săi, precum 
protecția vieții private, protecția datelor, 
secretul corespondenței și libertatea de 
exprimare și de informare într-o societate 
descrisă și democratică.

Or. en

Amendamentul 429
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se 
aplică de îndată ce motivele invocate nu 
mai sunt valabile.

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată sau din 
motive tehnice ori operaționale, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. De îndată ce motivele invocate nu mai 
sunt valabile, furnizorul de servicii de 
găzduire execută ordinul fără întârzieri 
nejustificate.

Or. en
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Amendamentul 430
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se 
aplică de îndată ce motivele invocate nu 
mai sunt valabile.

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III.

Or. en

Amendamentul 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se 
aplică de îndată ce motivele invocate nu 
mai sunt valabile.

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, raportând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se 
aplică de îndată ce motivele invocate nu 
mai sunt valabile.

Or. en



AM\1177909RO.docx 35/189 PE636.147v02-00

RO

Amendamentul 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 
necesare și utilizând formularul prevăzut 
în anexa III. Termenul prevăzut la 
alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt 
transmise clarificările solicitate.

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, utilizând formularul prevăzut 
în anexa III.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a fi necesare aici norme specifice pentru prelungirea 
termenului; poate exista, pur și simplu, un ordin nou.

Amendamentul 433
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 
necesare și utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. Termenul prevăzut la alineatul 
(2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise 

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire refuză să respecte 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente, nu stabilește în mod 
suficient caracterul ilegal al conținutului 
sau nu conține informații suficiente pentru 
a permite executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 
necesare și utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. Termenul prevăzut la alineatul 
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clarificările solicitate. (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise 
clarificările solicitate.

Or. en

Amendamentul 434
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 
necesare și utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. Termenul prevăzut la alineatul 
(2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise 
clarificările solicitate.

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire refuză să respecte 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente, nu stabilește în mod 
suficient caracterul ilegal al conținutului 
sau nu conține informații suficiente pentru 
a permite executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 
necesare și utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. În astfel de cazuri, autoritatea 
competentă răspunde în mod prompt.

Or. en

Amendamentul 435
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente, este insuficient 
motivată sau nu conține informații 
suficiente pentru a permite executarea sa, 
acesta informează autoritatea competentă 
fără întârzieri nejustificate, solicitând 
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necesare și utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. Termenul prevăzut la alineatul 
(2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise 
clarificările solicitate.

clarificările necesare și utilizând 
formularul prevăzut în anexa III. Termenul 
prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată 
ce îi sunt transmise clarificările solicitate.

Or. en

Amendamentul 436
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Autoritatea competentă care a 
emis ordinul de eliminare informează 
autoritatea competentă care 
supraveghează punerea în aplicare a 
măsurilor proactive, menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci 
când ordinul de eliminare devine 
definitiv. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.

9. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.

Or. en

Amendamentul 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Autoritatea competentă care a 
emis ordinul de eliminare informează 
autoritatea competentă care 
supraveghează punerea în aplicare a 
măsurilor proactive, menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci 

9. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.
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când ordinul de eliminare devine 
definitiv. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.

Or. en

Amendamentul 438
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Autoritatea competentă care a 
emis ordinul de eliminare informează 
autoritatea competentă care 
supraveghează punerea în aplicare a 
măsurilor proactive, menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci 
când ordinul de eliminare devine 
definitiv. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.

9. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.

Or. en

Amendamentul 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Autoritatea competentă care a 
emis ordinul de eliminare informează 
autoritatea competentă care 
supraveghează punerea în aplicare a 

9. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat sau atacat 
în termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
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măsurilor proactive, menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci 
când ordinul de eliminare devine 
definitiv. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.

a fost confirmat.

Or. en

Amendamentul 440
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Autoritatea competentă care a emis 
ordinul de eliminare informează autoritatea 
competentă care supraveghează punerea în 
aplicare a măsurilor proactive, menționată 
la articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci 
când ordinul de eliminare devine definitiv. 
Un ordin de eliminare devine definitiv dacă 
nu a fost contestat în termenul prevăzut de 
dreptul intern aplicabil sau dacă, în urma 
unei căi de atac, a fost confirmat.

9. Autoritatea competentă care a emis 
ordinul de eliminare informează autoritatea 
competentă care supraveghează punerea în 
aplicare a măsurilor suplimentare, 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c), în conformitate cu articolul 6, 
atunci când numărul de ordinele de 
eliminare care au devenit definitive pentru 
un anumit furnizor de servicii de găzduire 
ajung la un număr semnificativ. Un ordin 
de eliminare devine definitiv dacă nu a fost 
contestat și nu a fost inițiată o cale de atac 
în termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, 
a fost confirmat.

Or. en

Amendamentul 441
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Procedura de consultare pentru ordinele 

de eliminare
1. Autoritatea emitentă transmite o copie 
a ordinului de eliminare autorității 
competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (a) din statul membru 
în care se află sediul principal al 
furnizorului de servicii de găzduire, 
concomitent cu transmiterea ordinului de 
eliminare către furnizorul de servicii de 
găzduire în conformitate cu articolul 4 
alineatul (5).
2. În cazul în care autoritatea competentă 
a statului membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire are motive întemeiate să 
considere că ordinul de eliminare ar 
putea afecta interesele fundamentale ale 
statului membru respectiv, aceasta 
informează autoritatea emitentă 
competentă cu privire la această situație, 
solicită retragerea ordinului de eliminare 
și informează furnizorul de servicii de 
găzduire.
3. În cazurile în care autoritatea emitentă 
consideră că este necesară punerea în 
aplicare a ordinului de eliminare, aceasta 
ține seama de aceste circumstanțe și 
adaptează ordinul de eliminare pentru a 
lua în considerare interesele 
fundamentale ale statului membru 
destinatar.

Or. en

Amendamentul 442
Daniel Dalton

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Procedura de consultare pentru ordinele 

de eliminare
1. Autoritatea emitentă transmite o copie 
a ordinului de eliminare autorității 
competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (a) din statul membru 
în care se află sediul principal al 
furnizorului de servicii de găzduire, 
concomitent cu transmiterea ordinului de 
eliminare către furnizorul de servicii de 
găzduire în conformitate cu articolul 4 
alineatul (5).
2. În cazul în care autoritatea competentă 
a statului membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire are motive întemeiate să 
considere că ordinul de eliminare ar 
putea afecta interesele fundamentale ale 
statului membru respectiv, aceasta 
informează autoritatea emitentă 
competentă.
3. Autoritatea emitentă ia în considerare 
aceste circumstanțe și, după caz, retrage 
sau adaptează ordinul de eliminare.

Or. en

Amendamentul 443
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Procedura de consultare pentru ordinele 

de eliminare
1. Autoritatea emitentă transmite o copie 
a ordinului de eliminare autorității 
competente menționate la articolul 17 
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alineatul (1) litera (a) din statul membru 
în care se află sediul principal al 
furnizorului de servicii de găzduire, 
concomitent cu transmiterea ordinului de 
eliminare către furnizorul de servicii de 
găzduire în conformitate cu articolul 4 
alineatul (5).
2. În cazul în care autoritatea competentă 
a statului membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire are motive întemeiate să 
considere că ordinul de eliminare ar 
putea afecta interesele fundamentale ale 
statului membru respectiv, aceasta 
informează autoritatea emitentă 
competentă.
3. Autoritatea emitentă ia în considerare 
aceste circumstanțe și, după caz, retrage 
sau adaptează ordinul de eliminare.

Or. en

Justificare

Dacă acțiunile întreprinse de autoritatea emitentă vizează un serviciu de găzduire din alt stat 
membru, autoritatea națională respectivă ar trebui cel puțin să fie informată cu privire la 
procedurile de pe teritoriul său. Posibilitatea unor acțiuni „străine” fără cunoștința statului 
suveran afectat ar crea probleme constituționale grave în multe state membre. Această 
situație este agravată de faptul că există diferențe majore la nivelul Uniunii Europene în ceea 
ce privește tradițiile juridice și interpretarea anumitor termeni, precum „terorism”.

Amendamentul 444
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Semnalări

1. Autoritatea competentă sau organismul 
relevant al Uniunii poate trimite o 
semnalare unui furnizor de servicii de 
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găzduire.
2. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie măsuri operaționale și tehnice 
care facilitează evaluarea rapidă a 
conținutului care a fost trimis de 
autoritățile competente și, după caz, de 
organismele relevante ale Uniunii, pentru 
a fi examinat în mod voluntar de către 
aceștia.
3. Semnalarea se adresează sediului 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii în 
temeiul articolului 16 și se transmite 
punctului de contact menționat la 
articolul 14 alineatul (1). Semnalările se 
trimit prin mijloace electronice.
4. Semnalarea conține informații suficient 
de detaliate, inclusiv motivele pentru care 
conținutul este considerat conținut cu 
caracter terorist, o adresă URL și, dacă 
este necesar, informații suplimentare care 
să permită identificarea conținutului cu 
caracter terorist semnalat.
5. Furnizorul de servicii de găzduire 
evaluează cu prioritate conținutul 
identificat în semnalare în conformitate 
cu clauzele și condițiile proprii și decide 
dacă să elimine conținutul sau să 
blocheze accesul la acesta.
6. Furnizorul de servicii de găzduire 
informează prompt autoritatea 
competentă sau organismul relevant al 
Uniunii cu privire la rezultatul evaluării 
și la data și ora la care a întreprins o 
eventuală acțiune ca urmare a semnalării.
7. În cazul în care furnizorul de servicii 
de găzduire consideră că semnalarea nu 
conține informații suficiente pentru a 
evalua conținutul semnalat, acesta 
informează fără întârziere autoritățile 
competente sau organismul relevant al 
Uniunii, solicitând informațiile sau 
clarificările suplimentare necesare.
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Or. en

Amendamentul 445
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Semnalări

1. Autoritatea competentă sau organismul 
relevant al Uniunii poate trimite o 
semnalare unui furnizor de servicii de 
găzduire.
2. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie măsuri operaționale și tehnice 
care facilitează evaluarea rapidă a 
conținutului care a fost trimis de 
autoritățile competente și, după caz, de 
organismele relevante ale Uniunii, pentru 
a fi examinat în mod voluntar de către 
aceștia.
3. Semnalarea se adresează sediului 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii în 
temeiul articolului 16 și se transmite 
punctului de contact menționat la 
articolul 14 alineatul (1). Semnalările se 
trimit prin mijloace electronice.
4. Semnalarea conține informații suficient 
de detaliate, inclusiv motivele pentru care 
conținutul este considerat conținut cu 
caracter terorist, o adresă URL și, dacă 
este necesar, informații suplimentare care 
să permită identificarea conținutului cu 
caracter terorist semnalat.
5. Furnizorul de servicii de găzduire 
evaluează cu prioritate conținutul 
identificat în semnalare în conformitate 
cu clauzele și condițiile proprii și decide 
dacă să elimine conținutul sau să 
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blocheze accesul la acesta.
6. Furnizorul de servicii de găzduire 
informează prompt autoritatea 
competentă sau organismul relevant al 
Uniunii cu privire la rezultatul evaluării 
și la data și ora la care a întreprins o 
eventuală acțiune ca urmare a semnalării.
7. În cazul în care furnizorul de servicii 
de găzduire consideră că semnalarea nu 
conține informații suficiente pentru a 
evalua conținutul semnalat, acesta 
informează fără întârziere autoritățile 
competente sau organismul relevant al 
Uniunii, solicitând informațiile sau 
clarificările suplimentare necesare.

Or. en

Justificare

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result in 
undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including the 
right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Amendamentul 446
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Semnalări

1. Autoritatea competentă sau organismul 
relevant al Uniunii poate trimite o 
semnalare unui furnizor de servicii de 
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găzduire.
2. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie măsuri operaționale și tehnice 
care facilitează evaluarea rapidă a 
conținutului care a fost trimis de 
autoritățile competente și, după caz, de 
organismele relevante ale Uniunii, pentru 
a fi examinat în mod voluntar de către 
aceștia.
3. Semnalarea se adresează sediului 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii în 
temeiul articolului 16 și se transmite 
punctului de contact menționat la 
articolul 14 alineatul (1). Semnalările se 
trimit prin mijloace electronice.
4. Semnalarea conține informații suficient 
de detaliate, inclusiv motivele pentru care 
conținutul este considerat conținut cu 
caracter terorist, o adresă URL și, dacă 
este necesar, informații suplimentare care 
să permită identificarea conținutului cu 
caracter terorist semnalat.
5. Furnizorul de servicii de găzduire 
evaluează cu prioritate conținutul 
identificat în semnalare în conformitate 
cu clauzele și condițiile proprii și decide 
dacă să elimine conținutul sau să 
blocheze accesul la acesta.
6. Furnizorul de servicii de găzduire 
informează prompt autoritatea 
competentă sau organismul relevant al 
Uniunii cu privire la rezultatul evaluării 
și la data și ora la care a întreprins o 
eventuală acțiune ca urmare a semnalării.
7. În cazul în care furnizorul de servicii 
de găzduire consideră că semnalarea nu 
conține informații suficiente pentru a 
evalua conținutul semnalat, acesta 
informează fără întârziere autoritățile 
competente sau organismul relevant al 
Uniunii, solicitând informațiile sau 
clarificările suplimentare necesare.
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Or. en

Justificare

Semnalările se referă la măsuri voluntare luate de furnizori pe baza condițiilor lor de 
prestare a serviciilor și, prin urmare, nu ar trebui să fie reglementate prin lege. Dacă 
autoritățile de aplicare a legii ar trebui să fie autorizate să furnizeze semnalări, atunci acest 
lucru ar trebui să fie specificat în actele lor de instituire, cum ar fi în Regulamentul Europol.

Amendamentul 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Semnalări

1. Autoritatea competentă sau organismul 
relevant al Uniunii poate trimite o 
semnalare unui furnizor de servicii de 
găzduire.
2. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie măsuri operaționale și tehnice 
care facilitează evaluarea rapidă a 
conținutului care a fost trimis de 
autoritățile competente și, după caz, de 
organismele relevante ale Uniunii, pentru 
a fi examinat în mod voluntar de către 
aceștia.
3. Semnalarea se adresează sediului 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii în 
temeiul articolului 16 și se transmite 
punctului de contact menționat la 
articolul 14 alineatul (1). Semnalările se 
trimit prin mijloace electronice.
4. Semnalarea conține informații suficient 
de detaliate, inclusiv motivele pentru care 
conținutul este considerat conținut cu 
caracter terorist, o adresă URL și, dacă 
este necesar, informații suplimentare care 
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să permită identificarea conținutului cu 
caracter terorist semnalat.
5. Furnizorul de servicii de găzduire 
evaluează cu prioritate conținutul 
identificat în semnalare în conformitate 
cu clauzele și condițiile proprii și decide 
dacă să elimine conținutul sau să 
blocheze accesul la acesta.
6. Furnizorul de servicii de găzduire 
informează prompt autoritatea 
competentă sau organismul relevant al 
Uniunii cu privire la rezultatul evaluării 
și la data și ora la care a întreprins o 
eventuală acțiune ca urmare a semnalării.
7. În cazul în care furnizorul de servicii 
de găzduire consideră că semnalarea nu 
conține informații suficiente pentru a 
evalua conținutul semnalat, acesta 
informează fără întârziere autoritățile 
competente sau organismul relevant al 
Uniunii, solicitând informațiile sau 
clarificările suplimentare necesare.

Or. en

Amendamentul 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Semnalări

1. Autoritatea competentă sau organismul 
relevant al Uniunii poate trimite o 
semnalare unui furnizor de servicii de 
găzduire.
2. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie măsuri operaționale și tehnice 
care facilitează evaluarea rapidă a 
conținutului care a fost trimis de 
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autoritățile competente și, după caz, de 
organismele relevante ale Uniunii, pentru 
a fi examinat în mod voluntar de către 
aceștia.
3. Semnalarea se adresează sediului 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii în 
temeiul articolului 16 și se transmite 
punctului de contact menționat la 
articolul 14 alineatul (1). Semnalările se 
trimit prin mijloace electronice.
4. Semnalarea conține informații suficient 
de detaliate, inclusiv motivele pentru care 
conținutul este considerat conținut cu 
caracter terorist, o adresă URL și, dacă 
este necesar, informații suplimentare care 
să permită identificarea conținutului cu 
caracter terorist semnalat.
5. Furnizorul de servicii de găzduire 
evaluează cu prioritate conținutul 
identificat în semnalare în conformitate 
cu clauzele și condițiile proprii și decide 
dacă să elimine conținutul sau să 
blocheze accesul la acesta.
6. Furnizorul de servicii de găzduire 
informează prompt autoritatea 
competentă sau organismul relevant al 
Uniunii cu privire la rezultatul evaluării 
și la data și ora la care a întreprins o 
eventuală acțiune ca urmare a semnalării.
7. În cazul în care furnizorul de servicii 
de găzduire consideră că semnalarea nu 
conține informații suficiente pentru a 
evalua conținutul semnalat, acesta 
informează fără întârziere autoritățile 
competente sau organismul relevant al 
Uniunii, solicitând informațiile sau 
clarificările suplimentare necesare.

Or. en

Justificare

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
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subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph might lead to over-deletion 
through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.

Amendamentul 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă sau 
organismul relevant al Uniunii poate 
trimite o semnalare unui furnizor de 
servicii de găzduire.

eliminat

Or. en

Amendamentul 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie măsuri operaționale și tehnice 
care facilitează evaluarea rapidă a 
conținutului care a fost trimis de 
autoritățile competente și, după caz, de 
organismele relevante ale Uniunii, pentru 
a fi examinat în mod voluntar de către 
aceștia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 451
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Semnalarea se adresează sediului 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii în 
temeiul articolului 16 și se transmite 
punctului de contact menționat la 
articolul 14 alineatul (1). Semnalările se 
trimit prin mijloace electronice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Semnalarea conține informații 
suficient de detaliate, inclusiv motivele 
pentru care conținutul este considerat 
conținut cu caracter terorist, o adresă 
URL și, dacă este necesar, informații 
suplimentare care să permită identificarea 
conținutului cu caracter terorist semnalat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5. Furnizorul de servicii de găzduire 
evaluează cu prioritate conținutul 
identificat în semnalare în conformitate 
cu clauzele și condițiile proprii și decide 
dacă să elimine conținutul sau să 
blocheze accesul la acesta.

eliminat

Or. en

Amendamentul 454
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Furnizorul de servicii de găzduire 
informează prompt autoritatea 
competentă sau organismul relevant al 
Uniunii cu privire la rezultatul evaluării 
și la data și ora la care a întreprins o 
eventuală acțiune ca urmare a semnalării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 455
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire consideră că 
semnalarea nu conține informații 
suficiente pentru a evalua conținutul 
semnalat, acesta informează fără 
întârziere autoritățile competente sau 
organismul relevant al Uniunii, solicitând 
informațiile sau clarificările suplimentare 
necesare.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire consideră că 
semnalarea nu conține informații suficiente 
pentru a evalua conținutul semnalat, acesta 
informează fără întârziere autoritățile 
competente sau organismul relevant al 
Uniunii, solicitând informațiile sau 
clarificările suplimentare necesare.

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire consideră că 
semnalarea nu conține informații suficiente 
pentru a evalua conținutul semnalat, acesta 
informează fără întârziere autoritatea 
competentă sau organismul relevant al 
Uniunii, solicitând informațiile sau 
clarificările suplimentare necesare.

Or. en

Amendamentul 457
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 458
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Justificare

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
Recitals state that “any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive”, such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Amendamentul 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

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 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users’ content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )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.

Amendamentul 460
Eva Joly

Propunere de regulament
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Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6 Măsuri proactive 6 Măsuri suplimentare
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării.)

Or. en

Amendamentul 461
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea 
se impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 462
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea 
se impun, pentru a-și proteja serviciile 

eliminat
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împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

Or. en

Amendamentul 463
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea 
se impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
pot lua măsuri suplimentare, atunci când 
au făcut obiectul unui număr semnificativ 
de ordine de eliminare necontestate, 
pentru a-și proteja serviciile împotriva 
diseminării de conținut cu caracter terorist. 
Măsurile trebuie să fie eficace, specifice și 
proporționale cu riscul și nivelul de 
expunere la conținutul cu caracter terorist 
și să țină seama de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare, precum și a 
drepturilor la viața privată și la protecția 
datelor cu caracter personal într-o 
societate deschisă și democratică. Măsurile 
nu conduc la supravegherea generală a 
conținutului pe care furnizorii de servicii 
de găzduire îl pun la dispoziția publicului, 
nici la eliminarea automată a 
conținutului fără intervenție umană.

Or. en
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Amendamentul 464
Andrejs Mamikins

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea se 
impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea se 
impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist, inclusiv depistarea, 
identificarea și eliminarea acestuia sau 
blocarea accesului la acesta. Măsurile 
trebuie să fie eficace și proporționale, 
ținând seama de riscul și nivelul de 
expunere la conținutul cu caracter terorist, 
de drepturile fundamentale ale utilizatorilor 
și de importanța fundamentală a libertății 
de exprimare și de informare într-o 
societate deschisă și democratică.

Or. en

Amendamentul 465
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea se 
impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive voluntare, atunci când 
acestea se impun, pentru a-și proteja 
serviciile împotriva diseminării de conținut 
cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace, adecvate și proporționale, ținând 
seama de riscul și nivelul de expunere la 
conținutul cu caracter terorist, de 
capacitatea tehnică și operațională, de 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor și 
de importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.
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Or. en

Amendamentul 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea 
se impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, proporțional cu 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, pentru a-și proteja 
serviciile împotriva diseminării de conținut 
cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

Or. en

Amendamentul 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea 
se impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau măsuri proactive 
pentru a limita diseminarea de conținut cu 
caracter terorist, aceștia se asigură că 
astfel de măsuri sunt specifice, eficace și 
proporționale, ținând seama de riscul și 
nivelul de expunere la conținutul cu 
caracter terorist, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a dreptului la 
libertatea de exprimare și de informare 
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deschisă și democratică. într-o societate deschisă și democratică.

Or. en

Justificare

Măsurile proactive sunt periculoase pentru libertatea de exprimare și informare, în special 
dacă sunt folosite instrumente automatizate. Din acest motiv, crearea unei obligații de a lua 
măsuri proactive ar fi disproporționată. Totuși, realitatea este că furnizorii de servicii de 
găzduire adoptă măsuri proactive pentru a limita anumite categorii de conținut pe care nu 
intenționează să îl disemineze. În aceste cazuri, prezentul regulament ar trebui să creeze 
obligații noi pentru a crește transparența măsurilor adoptate și să asigure măsuri de 
salvgardare împotriva posibilelor încălcări ale libertății de exprimare și de informare.

Amendamentul 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Înainte de introducerea unei astfel 
de măsuri, furnizorii de servicii de 
găzduire efectuează și fac publică o 
evaluare a riscurilor cu privire la nivelul 
de expunere la conținut cu caracter 
terorist, care se bazează, printre altele, pe 
numărul de ordine de eliminare și de 
semnalări primite. Furnizorii de servicii 
de găzduire întocmesc un plan de acțiuni 
de remediere pentru a combate conținutul 
cu caracter terorist proporțional cu 
nivelul de risc identificat.

Or. en

Amendamentul 469
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Atunci când este informată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (9), 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de trei luni 
de la primirea solicitării și, ulterior, cel 
puțin o dată pe an, cu privire la măsurile 
proactive specifice pe care le-a adoptat, 
inclusiv prin utilizarea de instrumente 
automatizate, pentru:

eliminat

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;
(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.
Această solicitare se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii.
În rapoarte se includ toate informațiile 
relevante care să permită autorității 
competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă 
măsurile proactive sunt eficace și 
proporționale, inclusiv dacă eventualele 
instrumente automatizate utilizate și 
mecanismele de supraveghere și de 
verificare de către oameni funcționează.

Or. en

Amendamentul 470
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (9), 

eliminat
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autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de trei luni 
de la primirea solicitării și, ulterior, cel 
puțin o dată pe an, cu privire la măsurile 
proactive specifice pe care le-a adoptat, 
inclusiv prin utilizarea de instrumente 
automatizate, pentru:
(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;
(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.

Or. en

Amendamentul 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (9), 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de trei luni 
de la primirea solicitării și, ulterior, cel 
puțin o dată pe an, cu privire la măsurile 
proactive specifice pe care le-a adoptat, 
inclusiv prin utilizarea de instrumente 
automatizate, pentru:

eliminat

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;
(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
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bloca rapid accesul la acesta.

Or. en

Amendamentul 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (9), 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de trei luni 
de la primirea solicitării și, ulterior, cel 
puțin o dată pe an, cu privire la măsurile 
proactive specifice pe care le-a adoptat, 
inclusiv prin utilizarea de instrumente 
automatizate, pentru:

Furnizorul de servicii de găzduire 
transmite un raport autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c), cel puțin o dată pe an, cu privire 
la măsurile proactive specifice pe care le-a 
adoptat, inclusiv prin utilizarea de 
instrumente automatizate, pentru:

Or. en

Amendamentul 473
Daniel Dalton

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului 
de servicii de găzduire să prezinte un 
raport, în termen de trei luni de la primirea 
solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe 
an, cu privire la măsurile proactive 
specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin 
utilizarea de instrumente automatizate, 

Atunci când este informată în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (9) și după 
stabilirea faptului că un furnizor de 
servicii de găzduire a primit un număr de 
ordine de eliminare definitive care 
depășește nivelul ocazional, autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului 
de servicii de găzduire să prezinte un 
raport, în termen de trei luni de la primirea 
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pentru: solicitării, cu privire la măsurile proactive 
specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin 
utilizarea de instrumente automatizate, 
pentru:

Or. en

Amendamentul 474
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (9), 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de trei luni de 
la primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o 
dată pe an, cu privire la măsurile proactive 
specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin 
utilizarea de instrumente automatizate, 
pentru:

Autoritatea competentă solicită 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de șase luni 
de la primirea solicitării și, ulterior, cel 
puțin o dată pe an, în cazurile în care au 
fost luate măsurile proactive specifice, 
inclusiv prin utilizarea de instrumente 
automatizate, pentru:

Or. en

Amendamentul 475
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului 
de servicii de găzduire să prezinte un 
raport, în termen de trei luni de la primirea 
solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe 

Atunci când este informată în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de trei luni de 
la primirea solicitării și, dacă este necesar, 
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an, cu privire la măsurile proactive 
specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin 
utilizarea de instrumente automatizate, 
pentru:

ulterior, o dată pe an, cu privire la măsurile 
proactive specifice suplimentare pe care 
le-a adoptat.

Or. en

Amendamentul 476
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului 
de servicii de găzduire să prezinte un 
raport, în termen de trei luni de la 
primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o 
dată pe an, cu privire la măsurile 
proactive specifice pe care le-a adoptat, 
inclusiv prin utilizarea de instrumente 
automatizate, pentru:

Atunci când este informată în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului 
de servicii de găzduire să ia măsuri 
proactive, care pot include instrumente 
automatizate, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist, în conformitate cu 
condițiile prevăzute la prezentul articol 
alineatul (1), pentru:

Or. en

Amendamentul 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea 
conținutului care a fost eliminat sau la 
care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

eliminat

Or. en



AM\1177909RO.docx 65/189 PE636.147v02-00

RO

Amendamentul 478
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea 
conținutului care a fost eliminat sau la 
care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

eliminat

Or. en

Amendamentul 479
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea 
conținutului care a fost eliminat sau la 
care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

eliminat

Or. en

Amendamentul 480
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul în baza ordinului de eliminare 
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conținut cu caracter terorist; deoarece se consideră că este un conținut 
cu caracter terorist;

Or. en

Amendamentul 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul în baza unui ordin de eliminare 
deoarece se consideră că este un conținut 
cu caracter terorist;

Or. en

Amendamentul 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care, prin verificare umană, a fost eliminat 
sau la care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

Or. en

Amendamentul 483
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea 
conținutului care a fost eliminat sau la care 
s-a blocat accesul deoarece se consideră că 
este un conținut cu caracter terorist;

(a) a preveni în mod eficace reapariția 
aceluiași conținut care a fost eliminat sau 
la care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

Or. en

Amendamentul 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;

(a) a preveni reîncărcarea conținutului 
la care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

Or. en

Amendamentul 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.

eliminat

Or. en

Amendamentul 486
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.

eliminat

Or. en

Amendamentul 487
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.

eliminat

Or. en

Amendamentul 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.

(b) a detecta sau a identifica conținutul 
cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a elimina 
rapid conținutul cu caracter terorist sau a 
bloca rapid accesul la acesta.

(b) a detecta, a identifica și a bloca 
rapid accesul la conținutul cu caracter 
terorist.

Or. en

Amendamentul 490
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această solicitare se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această solicitare se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această solicitare se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 493
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În rapoarte se includ toate informațiile 
relevante care să permită autorității 
competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă 
măsurile proactive sunt eficace și 
proporționale, inclusiv dacă eventualele 
instrumente automatizate utilizate și 
mecanismele de supraveghere și de 
verificare de către oameni funcționează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În rapoarte se includ toate informațiile 
relevante care să permită autorității 

eliminat
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competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă 
măsurile proactive sunt eficace și 
proporționale, inclusiv dacă eventualele 
instrumente automatizate utilizate și 
mecanismele de supraveghere și de 
verificare de către oameni funcționează.

Or. en

Amendamentul 495
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În rapoarte se includ toate informațiile 
relevante care să permită autorității 
competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă 
măsurile proactive sunt eficace și 
proporționale, inclusiv dacă eventualele 
instrumente automatizate utilizate și 
mecanismele de supraveghere și de 
verificare de către oameni funcționează.

În rapoarte se includ toate informațiile 
relevante care să permită autorității 
competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă 
măsurile suplimentare sunt proporționale 
și contribuie în mod eficace la abordarea 
conținutului cu caracter terorist online, 
incluzând o evaluare a caracterului și a 
funcționării măsurilor pe care le-a 
adoptat, precum și informații privind 
numărul de conținuturi republicate și 
supravegherea de către persoane, 
mecanismele de examinare disponibile 
persoanelor și eventualele mecanisme de 
verificare utilizate pentru a evalua 
caracterul ilegal al conținutului cu 
caracter terorist eliminat sau la care 
accesul a fost blocat.

Or. en

Amendamentul 496
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În rapoarte se includ toate informațiile 
relevante care să permită autorității 
competente menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă 
măsurile proactive sunt eficace și 
proporționale, inclusiv dacă eventualele 
instrumente automatizate utilizate și 
mecanismele de supraveghere și de 
verificare de către oameni funcționează.

Autoritatea competentă solicită 
furnizorului de servicii de găzduire să 
prezinte un raport, în termen de trei luni 
de la primirea solicitării și, ulterior, cel 
puțin o dată pe an, cu privire la măsurile 
proactive specifice adoptate. În rapoarte se 
includ toate informațiile relevante care să 
permită autorității competente menționate 
la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să 
evalueze dacă măsurile proactive sunt 
eficace și proporționale, permițând 
evaluarea funcționării eventualelor 
instrumente automatizate utilizate și a 
mecanismelor de supraveghere și de 
verificare de către oameni.

Or. en

Amendamentul 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Autoritățile competente 
colaborează cu furnizorii de servicii de 
găzduire și pun în aplicare mijloacele 
necesare pentru a garanta că măsura 
proactivă voluntară este eficace, 
proporțională și nu constituie o sarcină 
pentru furnizorii de servicii de găzduire.

Or. en

Amendamentul 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că 
măsurile proactive luate și raportate în 
temeiul alineatului (2) sunt insuficiente 
pentru a atenua și a gestiona riscul și 
nivelul de expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru 
a identifica măsurile specifice pe care ar 
trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 499
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că 
măsurile proactive luate și raportate în 
temeiul alineatului (2) sunt insuficiente 
pentru a atenua și a gestiona riscul și 
nivelul de expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru 
a identifica măsurile specifice pe care ar 

eliminat
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trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

Or. en

Amendamentul 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că 
măsurile proactive luate și raportate în 
temeiul alineatului (2) sunt insuficiente 
pentru a atenua și a gestiona riscul și 
nivelul de expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a 
identifica măsurile specifice pe care ar 
trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

3. Furnizorul de servicii de găzduire 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c) pentru a evalua eficacitatea și 
proporționalitatea măsurilor specifice pe 
care le-a instituit furnizorul de servicii de 
găzduire.

Or. en

Amendamentul 501
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) sunt insuficiente pentru a 
atenua și a gestiona riscul și nivelul de 
expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a 
identifica măsurile specifice pe care ar 
trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
suplimentare luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) nu reduc riscul și nivelul de 
expunere sau nu respectă principiile 
necesității și proporționalității, aceasta 
poate solicita furnizorului de servicii de 
găzduire să reevalueze măsurile necesare. 
În acest scop, furnizorul de servicii de 
găzduire cooperează cu autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) pentru a identifica 
măsurile specifice pe care furnizorul de 
servicii de găzduire intenționează să le 
instituie, inclusiv sugestii pentru 
principalele obiective și jaloane, ținând 
cont în special de capacitatea economică 
a furnizorului de servicii de găzduire, de 
efectul acestor măsuri asupra drepturilor 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare, precum și a 
drepturilor la viață privată și la protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) sunt insuficiente pentru a 
atenua și a gestiona riscul și nivelul de 
expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) sunt insuficiente pentru a 
atenua și a gestiona riscul și nivelul de 
expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, autoritatea 
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servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a 
identifica măsurile specifice pe care ar 
trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

competentă colaborează cu furnizorul de 
servicii de găzduire pentru a identifica 
măsurile specifice pe care le-a instituit 
furnizorul de servicii de găzduire, ținând 
cont în mod corespunzător de caracterul, 
și de capacitatea tehnică, economică și 
operațională ale furnizorului de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

Or. en

Amendamentul 503
Andrejs Mamikins

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) sunt insuficiente pentru a 
atenua și a gestiona riscul și nivelul de 
expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a 
identifica măsurile specifice pe care ar 
trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) nu respectă principiile 
necesității și proporționalității sau sunt 
insuficiente pentru a atenua și a gestiona 
riscul și nivelul de expunere, aceasta poate 
solicita furnizorului de servicii de găzduire 
să adopte măsuri proactive specifice 
alternative sau suplimentare. În acest scop, 
furnizorul de servicii de găzduire 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c) pentru a identifica măsurile 
specifice pe care ar trebui să le instituie 
furnizorul de servicii de găzduire, pentru a 
stabili principalele obiective și jaloane, 
precum și termenele de realizare a acestora.

Or. en

Amendamentul 504
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Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) sunt insuficiente pentru a 
atenua și a gestiona riscul și nivelul de 
expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a 
identifica măsurile specifice pe care ar 
trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) sunt insuficiente pentru a 
atenua și a gestiona riscul și nivelul de 
expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive proporționale 
specifice suplimentare. În acest scop, 
furnizorul de servicii de găzduire 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c) pentru a identifica măsurile 
specifice pe care ar trebui să le instituie 
furnizorul de servicii de găzduire, pentru a 
stabili principalele obiective și jaloane, 
precum și termenele de realizare a acestora.

Or. en

Amendamentul 505
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună 
măsuri proactive specifice suplimentare, 
necesare și proporționale. Atunci când 
adoptă această decizie, autoritatea 
competentă ține cont în special de 

eliminat
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capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire, de efectul acestor 
măsuri asupra drepturilor fundamentale 
ale utilizatorilor și de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și 
de informare. Decizia se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea 
în aplicare a măsurilor, conform 
indicațiilor autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Amendamentul 506
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună 
măsuri proactive specifice suplimentare, 
necesare și proporționale. Atunci când 
adoptă această decizie, autoritatea 
competentă ține cont în special de 
capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire, de efectul acestor 
măsuri asupra drepturilor fundamentale 
ale utilizatorilor și de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și 
de informare. Decizia se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 

eliminat
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raportează periodic cu privire la punerea 
în aplicare a măsurilor, conform 
indicațiilor autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Amendamentul 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună 
măsuri proactive specifice suplimentare, 
necesare și proporționale. Atunci când 
adoptă această decizie, autoritatea 
competentă ține cont în special de 
capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire, de efectul acestor 
măsuri asupra drepturilor fundamentale 
ale utilizatorilor și de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și 
de informare. Decizia se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea 
în aplicare a măsurilor, conform 
indicațiilor autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 508
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună 
măsuri proactive specifice suplimentare, 
necesare și proporționale. Atunci când 
adoptă această decizie, autoritatea 
competentă ține cont în special de 
capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire, de efectul acestor 
măsuri asupra drepturilor fundamentale 
ale utilizatorilor și de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și 
de informare. Decizia se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea 
în aplicare a măsurilor, conform 
indicațiilor autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 

eliminat
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adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună 
măsuri proactive specifice suplimentare, 
necesare și proporționale. Atunci când 
adoptă această decizie, autoritatea 
competentă ține cont în special de 
capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire, de efectul acestor 
măsuri asupra drepturilor fundamentale 
ale utilizatorilor și de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și 
de informare. Decizia se trimite la sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire sau reprezentantului legal 
desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea 
în aplicare a măsurilor, conform 
indicațiilor autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Amendamentul 510
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună măsuri 
proactive specifice suplimentare, necesare 
și proporționale. Atunci când adoptă 
această decizie, autoritatea competentă ține 
cont în special de capacitatea economică a 
furnizorului de servicii de găzduire, de 
efectul acestor măsuri asupra drepturilor 

4. Ca măsură de ultimă instanță, în 
cazul în care nu se poate ajunge la niciun 
acord în termen de trei luni de la adresarea 
solicitării în temeiul alineatului (3), 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună 
furnizorului de servicii de găzduire 
obligația de a adopta măsuri proactive 
specifice suplimentare, necesare și 
proporționale. Atunci când adoptă această 
decizie, autoritatea competentă ține cont în 
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fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare. Decizia se 
trimite la sediul principal al furnizorului de 
servicii de găzduire sau reprezentantului 
legal desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor, conform indicațiilor 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c).

special de capacitatea economică a 
furnizorului de servicii de găzduire, de 
efectul acestor măsuri asupra drepturilor 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare. Decizia se 
trimite la sediul principal al furnizorului de 
servicii de găzduire sau reprezentantului 
legal desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor, conform indicațiilor 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c).

Or. en

Amendamentul 511
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună măsuri 
proactive specifice suplimentare, necesare 
și proporționale. Atunci când adoptă 
această decizie, autoritatea competentă ține 
cont în special de capacitatea economică a 
furnizorului de servicii de găzduire, de 
efectul acestor măsuri asupra drepturilor 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare. Decizia se 
trimite la sediul principal al furnizorului de 
servicii de găzduire sau reprezentantului 
legal desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor, conform indicațiilor 

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună măsuri 
proactive specifice suplimentare, necesare 
și proporționale. Atunci când adoptă 
această decizie, autoritatea competentă ține 
cont în special de dimensiunea și de 
capacitatea economică a furnizorului de 
servicii de găzduire, de efectul acestor 
măsuri asupra drepturilor fundamentale ale 
utilizatorilor și de importanța fundamentală 
a libertății de exprimare și de informare. 
Decizia se trimite la sediul principal al 
furnizorului de servicii de găzduire sau 
reprezentantului legal desemnat de 
furnizorul de servicii. Furnizorul de 
servicii de găzduire raportează periodic cu 
privire la punerea în aplicare a măsurilor, 
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autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c).

conform indicațiilor autorității competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Amendamentul 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Autoritatea competentă nu impune 
o obligație generală de supraveghere, 
astfel cum este definită în Directiva 
2000/31/CE (Directiva privind comerțul 
electronic).

Or. en

Amendamentul 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o 
decizie motivată într-un termen rezonabil 
de la primirea solicitării din partea 
furnizorului de servicii de găzduire.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o 
decizie motivată într-un termen rezonabil 
de la primirea solicitării din partea 
furnizorului de servicii de găzduire.

eliminat

Or. en

Amendamentul 515
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o 
decizie motivată într-un termen rezonabil 
de la primirea solicitării din partea 
furnizorului de servicii de găzduire.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 516
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o 
decizie motivată într-un termen rezonabil 
de la primirea solicitării din partea 
furnizorului de servicii de găzduire.

eliminat

Or. en

Amendamentul 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire.

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire. Un furnizor de 
servicii de găzduire are dreptul de a 
contesta o decizie care impune măsuri 
proactive, în instanța din statul membru a 
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cărui autoritate competentă a adoptat 
această decizie.

Or. en

Amendamentul 518
Daniel Dalton

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire.

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire. Deciziile adoptate 
în temeiul articolului 6 alineatul (4) sunt 
supuse reexaminării de către o instanță 
națională competentă, la solicitarea 
furnizorului de servicii de găzduire.

Or. en

Amendamentul 519
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
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solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire.

solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Deciziile adoptate în temeiul 
articolului 6 alineatul (4) sunt supuse 
reexaminării de către o instanță. 
Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire.

Or. en

Amendamentul 520
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări sau a unei decizii emise în 
temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, 
(4). Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire.

5. Un furnizor de servicii de găzduire 
poate, în orice moment, să solicite 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) 
reexaminarea și, după caz, revocarea unei 
solicitări emise în temeiul alineatelor (2) și 
(3). Autoritatea competentă emite o decizie 
motivată într-un termen rezonabil de la 
primirea solicitării din partea furnizorului 
de servicii de găzduire.

Or. en

Amendamentul 521
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
păstrează conținutul cu caracter terorist 

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
păstrează conținutul cu caracter terorist 
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care a fost eliminat sau la care accesul a 
fost blocat ca urmare a unui ordin de 
eliminare, a unei semnalări sau a unor 
măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 
și 6 și a datelor conexe eliminate ca 
urmare a eliminării conținutului cu 
caracter terorist și care sunt necesare 
pentru:

care a fost eliminat sau la care accesul a 
fost blocat ca urmare a unui ordin de 
eliminare sau a unor măsuri proactive:

Or. en

Amendamentul 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
păstrează conținutul cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care accesul a 
fost blocat ca urmare a unui ordin de 
eliminare, a unei semnalări sau a unor 
măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 
și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare 
a eliminării conținutului cu caracter terorist 
și care sunt necesare pentru:

1. Furnizorii de servicii de găzduire, 
după examinarea judiciară sau efectuată 
de altă autoritate administrativă 
independentă în conformitate cu legislația 
națională, păstrează conținutul cu caracter 
terorist care a fost eliminat sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin 
de eliminare, a unei semnalări sau a unor 
măsuri proactive voluntare în temeiul 
articolelor 4, 5 și 6 și a datelor conexe 
eliminate ca urmare a eliminării 
conținutului cu caracter terorist și care sunt 
necesare pentru:

Or. en

Amendamentul 523
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 1. Furnizorii de servicii de găzduire 
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păstrează conținutul cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care accesul a 
fost blocat ca urmare a unui ordin de 
eliminare, a unei semnalări sau a unor 
măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 
și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare 
a eliminării conținutului cu caracter terorist 
și care sunt necesare pentru:

păstrează conținutul cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care accesul a 
fost blocat ca urmare a unui ordin de 
eliminare sau a unor măsuri suplimentare 
în temeiul articolelor 4 și 6 și a datelor 
conexe ale utilizatorilor eliminate ca 
urmare a eliminării conținutului cu caracter 
terorist și care sunt necesare pentru:

Or. en

Amendamentul 524
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
păstrează conținutul cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care accesul a 
fost blocat ca urmare a unui ordin de 
eliminare, a unei semnalări sau a unor 
măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 
și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare 
a eliminării conținutului cu caracter terorist 
și care sunt necesare pentru:

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
păstrează conținutul ilegal cu caracter 
terorist care a fost eliminat ca urmare a 
unui ordin de eliminare în temeiul 
articolului 4 și a datelor conexe eliminate 
ca urmare a eliminării conținutului ilegal 
cu caracter terorist și care sunt necesare 
exclusiv pentru:

Or. en

Amendamentul 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
păstrează conținutul cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care accesul a 
fost blocat ca urmare a unui ordin de 
eliminare, a unei semnalări sau a unor 

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
păstrează conținutul cu caracter terorist 
care a fost eliminat ca urmare a unui ordin 
de eliminare în temeiul articolului 4 și a 
datelor conexe eliminate ca urmare a 
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măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 
și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare 
a eliminării conținutului cu caracter 
terorist și care sunt necesare pentru:

eliminării conținutului și care sunt necesare 
pentru:

Or. en

Amendamentul 526
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proceduri de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar;

(a) proceduri de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar și căi 
de atac;

Or. en

Amendamentul 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proceduri de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar;

(a) proceduri de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar și căi 
de atac;

Or. en

Amendamentul 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) mecanisme de depunere a 
plângerilor în temeiul articolului 10;

Or. en

Amendamentul 529
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism.

eliminat

Or. en

Amendamentul 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere că articolul 13 alineatul (4) prevede o obligație a furnizorilor de servicii de 
găzduire de a informa autoritățile competente, nu este necesar să se prevadă aici păstrarea 
datelor. Mai mult, în absența unor măsuri de salvgardare adecvate, această prevedere ar 
încălca cerințele hotărârii CJUE privind Digital Rights Ireland, care a anulat Directiva 
2006/24/CE.
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Amendamentul 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism.

eliminat

Or. en

Justificare

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the 'competent 
authorities'. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
'Data Retention Directive'), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Amendamentul 532
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Cu excepția cazurilor urgente 
justificate, accesul la conținutul cu 
caracter terorist și la datele conexe în 
oricare dintre scopurile menționate la 
litera (b) este autorizat numai după o 
reexaminare prealabilă efectuată de o 
instanță sau de o altă autoritate 
administrativă independentă, în 
conformitate cu legislația națională și 
europeană.

Or. en
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Amendamentul 533
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) soluționarea plângerilor în 
conformitate cu mecanismul descris la 
articolul 10.

Or. en

Amendamentul 534
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Obligația prevăzută la alineatul (1) 
se aplică și atunci când furnizorii de 
servicii de găzduire elimină un conținut 
ca urmare a unei sesizări din partea 
Europol în sensul articolul 4 alineatul (1) 
litera (m) din Regulamentul (UE) 
2016/794.

Or. en

Amendamentul 535
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni. La cererea 

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe ale utilizatorilor menționate 
la alineatul (1) se păstrează timp de șase 
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autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

luni și ulterior se elimină. Conținutul cu 
caracter terorist se păstrează o perioadă 
mai lungă, în cazul în care și atât timp cât 
acest lucru este necesar pentru desfășurarea 
procedurilor:
(a) de reexaminare administrativă sau de 
control judiciar menționate la alineatul (1) 
litera (a),la cererea autorității sau a 
instanței competente;
(b) de prevenire, depistare, investigare și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism la care se face referire la 
alineatul (1) litera (b), la cererea 
procurorului sau a judecătorului care 
conduce respectiva procedură penală,
(c) de soluționare a plângerilor la care se 
face referire la alineatul 1 litera (c), la 
cererea organismului care depune 
plângerea sau acționează în numele 
furnizorului de servicii de găzduire.

Or. en

Amendamentul 536
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni. La cererea 
autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

2. Conținutul ilegal cu caracter 
terorist și datele conexe menționate la 
alineatul (1) litera (a) se păstrează timp de 
șase luni. La cererea autorității sau a 
instanței competente, conținutul ilegal cu 
caracter terorist se păstrează o perioadă 
mai lungă, numai în cazul în care și atât 
timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar sau a 
căilor de atac menționate la alineatul (1) 
litera (a).

Or. en
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Amendamentul 537
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni. La cererea 
autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni. La cererea 
autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a). Datele 
conexe păstrate sunt eliminate după 
această perioadă.

Or. en

Amendamentul 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni. La cererea 
autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni și sunt 
eliminate după această perioadă. La 
cererea autorității sau a instanței 
competente, conținutul cu caracter terorist 
se păstrează o perioadă mai lungă definită 
în mod specific, în cazul în care și atât 
timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).
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Or. en

Amendamentul 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni. La cererea 
autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) 
litera (a) se păstrează timp de șase luni. La 
cererea autorității sau a instanței 
competente, conținutul cu caracter 
terorist se păstrează o perioadă mai lungă, 
în cazul în care și atât timp cât acest lucru 
este necesar pentru desfășurarea 
procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

Or. en

Amendamentul 540
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de șase luni. La cererea 
autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

2. Conținutul cu caracter terorist și 
datele conexe menționate la alineatul (1) se 
păstrează timp de un an. La cererea 
autorității sau a instanței competente, 
conținutul cu caracter terorist se păstrează 
o perioadă mai lungă, în cazul în care și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea procedurilor de reexaminare 
administrativă sau de control judiciar 
menționate la alineatul (1) litera (a).

Or. en
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Amendamentul 541
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii de găzduire se 
asigură că atât conținutul cu caracter 
terorist, cât și datele conexe păstrate în 
temeiul alineatelor (1) și (2) fac obiectul 
unor măsuri de salvgardare tehnice și 
organizatorice adecvate.

Furnizorii de servicii de găzduire se 
asigură că atât conținutul ilegal cu caracter 
terorist, cât și datele conexe păstrate în 
temeiul alineatelor (1) și (2) fac obiectul 
unor măsuri de salvgardare tehnice și 
organizatorice adecvate.

Or. en

Amendamentul 542
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele măsuri de salvgardare tehnice 
și organizatorice asigură accesul la 
conținutul cu caracter terorist și la datele 
conexe și prelucrarea acestora exclusiv în 
scopurile menționate la alineatul (1) și 
asigură un nivel ridicat de securitate a 
datelor cu caracter personal în cauză. 
Furnizorii de servicii de găzduire 
revizuiesc și actualizează respectivele 
măsuri de salvgardare atunci când este 
necesar.

Respectivele măsuri de salvgardare tehnice 
și organizatorice asigură accesul la 
conținutul ilegal cu caracter terorist și la 
datele conexe și prelucrarea acestora 
exclusiv în scopurile menționate la 
alineatul (1) și asigură un nivel ridicat de 
securitate a datelor cu caracter personal în 
cauză. Furnizorii de servicii de găzduire 
revizuiesc și actualizează respectivele 
măsuri de salvgardare atunci când este 
necesar.

Or. en

Amendamentul 543
Eva Joly
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre prevăd în legislația 
națională faptul că, cu excepția cazurilor 
urgente justificate, accesul la conținutul 
cu caracter terorist și la datele conexe ale 
utilizatorilor păstrate în oricare dintre 
scopurile menționate la alineatul (1) litera 
(b) este autorizat numai după o 
reexaminare prealabilă de către o instanță 
sau un judecător care conduce 
investigația.

Or. en

Justificare

Recomandare a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE.

Amendamentul 544
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligații în materie de transparență Obligații în materie de transparență pentru 
furnizorii de servicii de găzduire

Or. en

Amendamentul 545
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă, în clauzele și condițiile lor, 

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă cu claritate, în clauzele și 
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politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate.

condițiile lor, politica pe care o aplică 
pentru prevenirea utilizării abuzive a 
serviciilor lor în scopul diseminării 
conținutului ilegal cu caracter terorist de 
către furnizorii de conținut și pentru 
protejarea utilizatorilor împotriva 
conținutului ilegal cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 546
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă, în clauzele și condițiile lor, 
politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
explică într-o manieră clară, în clauzele și 
condițiile lor, politica și măsurile specifice 
pe care le adoptă în ceea ce privește 
conținutul cu caracter terorist, inclusiv, 
după caz, o explicație pertinentă privind 
funcționarea măsurilor suplimentare, 
precum și o descriere a mecanismului de 
depunere a plângerilor și de arbitraj aflat 
la dispoziția furnizorilor de conținut în 
conformitate cu articolul 10.

Or. en

Amendamentul 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă, în clauzele și condițiile lor, 
politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire adoptă o politică 
pentru a limita diseminarea conținutului 
cu caracter terorist, aceștia prezintă, în 
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terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate.

clauzele și condițiile lor, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate, precum și informații clare 
privind modalitățile de acces la 
procedurile de depunere a plângerilor și 
de recurgere la o cale de atac judiciară.

Or. en

Amendamentul 548
Andrejs Mamikins

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă, în clauzele și condițiile lor, 
politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă într-o manieră clară și ușor 
accesibilă, în clauzele și condițiile lor, 
politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate.

Or. en

Amendamentul 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă, în clauzele și condițiile lor, 
politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă, în clauzele și condițiile lor, 
politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
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proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate.

proactive voluntare instituite și utilizarea 
instrumentelor automatizate.

Or. en

Amendamentul 550
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
expuși la conținut cu caracter terorist și 
care au primit ordine de eliminare într-un 
anumit an publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist în anii 
respectivi.

Or. en

Amendamentul 551
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
pun la dispoziția publicului anual un 
raport privind transparența referitor la 
măsurile întreprinse pentru combaterea 
utilizării abuzive a serviciilor lor în scopul 
diseminării conținutului ilegal cu caracter 
terorist de către furnizorii de conținut.

Or. en
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Amendamentul 552
Andrejs Mamikins

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist, inclusiv 
numărul de eliminări efectuate la cererea 
autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
care fac sau au făcut obiectul unei 
semnalări sau al unui ordin de eliminare 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 554
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Furnizorii de servicii de găzduire 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

2. Furnizorii de servicii de găzduire și 
autoritățile competente să emită ordine de 
eliminare publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului ilegal cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 555
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
în ceea ce privește detectarea, identificarea 
și eliminarea conținutului cu caracter 
terorist;

(a) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
în ceea ce privește identificarea și 
eliminarea conținutului ilegal cu caracter 
terorist;

Or. en

Amendamentul 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
pentru a preveni reîncărcarea 
conținutului care a fost eliminat sau la 
care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

(b) dacă este cazul, informații 
referitoare la măsurile proactive luate de 
furnizorul de servicii de găzduire, inclusiv 
măsurile automate;

Or. en
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Amendamentul 557
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
pentru a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;

(b) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
pentru a preveni reapariția conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;

Or. en

Amendamentul 558
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
pentru a preveni reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;

(b) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
pentru a aborda reîncărcarea conținutului 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul deoarece se consideră că este un 
conținut cu caracter terorist;

Or. en

Amendamentul 559
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
pentru a preveni reîncărcarea 

(b) informații, furnizate în cooperare 
cu autoritățile administrative, referitoare 
la numărul de eliminări de conținut care a 
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conținutului care a fost eliminat sau la 
care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

condus la depistarea, investigarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism;

Or. en

Amendamentul 560
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unor 
ordine de eliminare, a unor semnalări sau, 
respectiv, a unor măsuri proactive;

(c) numărul de conținuturi ilegale cu 
caracter terorist care au fost eliminate ca 
urmare a unor ordine de eliminare;

Or. en

Amendamentul 561
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unor 
ordine de eliminare, a unor semnalări sau, 
respectiv, a unor măsuri proactive;

(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unor 
ordine de eliminare sau, respectiv, a unor 
măsuri suplimentare;

Or. en

Amendamentul 562
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unor 
ordine de eliminare, a unor semnalări sau, 
respectiv, a unor măsuri proactive;

(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unor 
ordine de eliminare sau, respectiv, a unor 
măsuri proactive;

Or. en

Amendamentul 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) numărul de ordine de eliminare 
primite și de acțiuni subsecvente 
întreprinse în temeiul articolului 4 
alineatele (6), (7) și, respectiv, (8);

Or. en

Amendamentul 564
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) numărul de presupuse conținuturi 
cu caracter terorist care au trebuit să fie 
puse la dispoziție din nou ca urmare a 
unei plângeri sau a inițierii unei căi de 
atac;

Or. en
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Amendamentul 565
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) numărul de presupuse conținuturi 
cu caracter terorist care nu au fost 
eliminate în conformitate cu articolul 4 
alineatele (7) și (8) și motivele pentru care 
nu au fost eliminate;

Or. en

Amendamentul 566
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o prezentare generală și rezultatele 
procedurilor de depunere a plângerilor.

(d) o prezentare generală și rezultatele 
procedurilor de depunere a plângerilor, 
inclusiv numărul de cazuri în care s-a 
stabilit că conținutul a fost identificat în 
mod eronat ca fiind conținut ilegal cu 
caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o prezentare generală și rezultatele (d) o prezentare generală și rezultatele 
procedurilor de depunere a plângerilor, 
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procedurilor de depunere a plângerilor. inclusiv numărul de cazuri în care s-a 
stabilit că conținutul a fost identificat în 
mod eronat ca fiind conținut cu caracter 
terorist.

Or. en

Amendamentul 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o prezentare generală și rezultatele 
procedurilor de depunere a plângerilor.

(d) numărul și rezultatele procedurilor 
de depunere a plângerilor.

Or. en

Amendamentul 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) numărul și rezultatele căilor de 
atac introduse.

Or. en

Amendamentul 570
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Furnizorii de servicii de găzduire 



AM\1177909RO.docx 109/189 PE636.147v02-00

RO

care utilizează baze de date private care 
conțin amprente de tip hash ale 
conținutului cu caracter terorist audio și 
video, astfel cum este definit în orientările 
comunitare sau în condițiile de utilizare a 
serviciilor ale acestor societăți, acordă 
acces la această bază de date părților terțe 
independente, pentru a evita orice decizie 
neintenționată și eronată care conduce la 
eliminarea de conținut care nu este 
conținut ilegal cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 571
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Obligațiile autorităților competente în 

ceea ce privește transparența
1. Autoritățile competente publică 
rapoarte anuale privind transparența cu 
privire la ordinele de eliminare și la 
acțiunile de subsecvente întreprinse în 
ceea ce privește conținutul cu caracter 
terorist.
2. Rapoartele privind transparența conțin 
cel puțin următoarele informații:
(a) informații referitoare la măsurile 
autorității competente în ceea ce privește 
depistarea, identificarea și eliminarea 
conținutului cu caracter terorist;
(b) informații cu privire la măsurile 
autorității competente și ale altor 
autorități în vederea urmăririi penale a 
furnizorilor de conținut sau a altor 
persoane, după caz, ca urmare a 
eliminării conținutului cu caracter 
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terorist sau a blocării accesului la acesta;
(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unor 
ordine de eliminare, a unor semnalări, în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) litera 
(m) din Regulamentul (UE) 2016/794 și, 
respectiv, a unor măsuri suplimentare;
(d) numărul de eliminări care au dus la 
depistarea, cercetarea și urmărirea penală 
cu succes a infracțiunilor de terorism;
(e) numărul de presupuse conținuturi cu 
caracter terorist care au trebuit să fie puse 
la dispoziție din nou ca urmare a inițierii 
unei căi de atac;
(f) numărul de presupuse conținuturi cu 
caracter terorist care nu au fost eliminate 
în conformitate cu articolul 4 alineatele 
(7) și (8) și motivele pentru care nu au 
fost eliminate;
(g) o prezentare generală și rezultatele 
căilor de atac.

Or. en

Justificare

În conformitate cu poziția Parlamentului legată de rapoartele privind transparența din 
Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice.

Amendamentul 572
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de salvgardare privind utilizarea și 
punerea în aplicare a măsurilor proactive

Măsuri de salvgardare privind eliminarea 
conținutului

Or. en
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Amendamentul 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

9 Măsuri de salvgardare privind 
utilizarea și punerea în aplicare a 
măsurilor proactive

9 Măsuri de salvgardare privind 
exercitarea obligației de diligență

Or. en

Amendamentul 574
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de salvgardare privind utilizarea și 
punerea în aplicare a măsurilor proactive

Măsuri de salvgardare privind exercitarea 
obligației de diligență

Or. en

Amendamentul 575
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 
în special deciziile de a elimina sau a bloca 
accesul la conținutul considerat conținut cu 
caracter terorist, să fie corecte și 

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau măsuri care le 
depășesc obligațiile în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 
în special deciziile de a elimina sau a bloca 
accesul la conținutul considerat conținut cu 
caracter terorist, să fie corecte și întemeiate 
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întemeiate. și nu conduc la eliminarea de conținut 
legal sau la blocarea accesului la acesta.

Or. en

Amendamentul 576
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 
în special deciziile de a elimina sau a 
bloca accesul la conținutul considerat 
conținut cu caracter terorist, să fie corecte 
și întemeiate.

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire își exercită obligația 
de diligență în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 
în special deciziile de a elimina conținutul 
considerat conținut ilegal cu caracter 
terorist, să fie corecte și întemeiate.

Or. en

Amendamentul 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 
în special deciziile de a elimina sau a bloca 
accesul la conținutul considerat conținut cu 

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, în special 
o supraveghere sistematică de către o 
persoană, în cazul primei eliminări de 
conținut, astfel încât deciziile luate privind 
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caracter terorist, să fie corecte și 
întemeiate.

conținutul în cauză, în special deciziile de a 
elimina sau a bloca accesul la conținutul 
considerat conținut cu caracter terorist, să 
fie corecte și întemeiate.

Or. en

Amendamentul 578
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 
în special deciziile de a elimina sau a bloca 
accesul la conținutul considerat conținut cu 
caracter terorist, să fie corecte și 
întemeiate.

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate cu privire la conținutul pe 
care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 
în special deciziile de a elimina sau a bloca 
accesul la conținutul considerat conținut cu 
caracter terorist, să fie corecte și 
întemeiate, în special ținând cont de 
contextul relevant.

Or. en

Amendamentul 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe care 
îl stochează, aceștia prevăd măsuri de 
salvgardare eficace și adecvate, astfel încât 
deciziile luate privind conținutul în cauză, 

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire își exercită obligația 
de diligență în temeiul prezentei directive 
cu privire la conținutul pe care îl stochează, 
aceștia prevăd măsuri de salvgardare 
eficace și adecvate, astfel încât deciziile 
luate privind conținutul în cauză, în special 
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în special deciziile de a elimina sau a 
bloca accesul la conținutul considerat 
conținut cu caracter terorist, să fie corecte 
și întemeiate.

deciziile de a elimina conținutul considerat 
conținut cu caracter terorist, să fie corecte 
și întemeiate.

Or. en

Amendamentul 580
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o persoană, 
dacă este nevoie, și, în orice caz, atunci 
când este necesară o evaluare detaliată a 
contextului relevant pentru a se stabili dacă 
respectivul conținut trebuie considerat 
conținut cu caracter terorist.

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o persoană 
cu privire la caracterul ilegal al 
conținutului, precum și la caracterul 
echilibrat al deciziei de eliminare a 
conținutului sau de blocare a accesului la 
acesta în raport cu drepturile 
fundamentale și statul de drept. 
Supravegherea de către o persoană se 
impune în orice caz, atunci când este 
necesară o evaluare detaliată a contextului 
relevant pentru a se stabili dacă respectivul 
conținut trebuie considerat conținut ilegal 
cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o persoană, 

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o persoană.
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dacă este nevoie, și, în orice caz, atunci 
când este necesară o evaluare detaliată a 
contextului relevant pentru a se stabili 
dacă respectivul conținut trebuie 
considerat conținut cu caracter terorist.

Or. en

Justificare

Supravegherea de către o persoană este o cerință pentru caracterul legal al procesului 
decizional automatizat care implică date cu caracter personal, în conformitate cu RGPD.

Amendamentul 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o 
persoană, dacă este nevoie, și, în orice caz, 
atunci când este necesară o evaluare 
detaliată a contextului relevant pentru a se 
stabili dacă respectivul conținut trebuie 
considerat conținut cu caracter terorist.

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea de 
către o persoană și o evaluare detaliată 
pentru a se stabili dacă respectivul conținut 
trebuie considerat conținut cu caracter 
terorist.

Or. en

Amendamentul 583
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o persoană, 
dacă este nevoie, și, în orice caz, atunci 
când este necesară o evaluare detaliată a 

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o persoană 
pentru a se stabili dacă respectivul conținut 
trebuie considerat conținut cu caracter 
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contextului relevant pentru a se stabili 
dacă respectivul conținut trebuie considerat 
conținut cu caracter terorist.

terorist, precum și în mecanisme de 
depunere a plângerilor ușor accesibile.

Or. en

Amendamentul 584
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o 
persoană, dacă este nevoie, și, în orice caz, 
atunci când este necesară o evaluare 
detaliată a contextului relevant pentru a se 
stabili dacă respectivul conținut trebuie 
considerat conținut cu caracter terorist.

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea de 
către o persoană și o evaluare detaliată 
pentru a se stabili dacă respectivul conținut 
trebuie considerat conținut ilegal cu 
caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 585
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Furnizorii de conținut al căror 
conținut a fost eliminat sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unui 
ordin de eliminare au dreptul la o cale de 
atac eficientă. Statele membre instituie 
proceduri eficace pentru exercitarea 
acestui drept.

Or. en
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Amendamentul 586
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Furnizorii de servicii de găzduire 
realizează o reexaminare periodică a 
exercitării de către aceștia a obligației de 
diligență.

Or. en

Amendamentul 587
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-a 
blocat accesul ca urmare a unei semnalări 
efectuate în temeiul articolului 5 sau a 
unor măsuri proactive luate în temeiul 
articolului 6 să depună o plângere 
împotriva acțiunii furnizorului de servicii 
de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și ușor 
accesibile care să permită furnizorilor de 
conținut al căror conținut a fost eliminat 
sau la care s-a blocat accesul ca urmare a 
unor măsuri specifice suplimentare luate în 
temeiul articolului 6 sau a unei semnalări 
de către Europol în sensul articolului 4 
alineatul (1) litera (m) din Regulamentul 
(UE) 2016/794 să depună o plângere 
împotriva acțiunii furnizorului de servicii 
de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

Or. en

Amendamentul 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-
a blocat accesul ca urmare a unei 
semnalări efectuate în temeiul articolului 
5 sau a unor măsuri proactive luate în 
temeiul articolului 6 să depună o plângere 
împotriva acțiunii furnizorului de servicii 
de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie un mecanism de depunere a 
plângerilor eficace și accesibil care să 
permită furnizorilor de conținut al căror 
conținut a fost eliminat să depună o 
plângere împotriva acțiunii furnizorului de 
servicii de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

Or. en

Amendamentul 589
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-
a blocat accesul ca urmare a unei 
semnalări efectuate în temeiul articolului 
5 sau a unor măsuri proactive luate în 
temeiul articolului 6 să depună o plângere 
împotriva acțiunii furnizorului de servicii 
de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie un mecanism de depunere a 
plângerilor eficace și accesibil care să 
permită furnizorilor de conținut al căror 
conținut a fost eliminat să depună o 
plângere împotriva acțiunii furnizorului de 
servicii de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

Or. en

Amendamentul 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-a 
blocat accesul ca urmare a unei semnalări 
efectuate în temeiul articolului 5 sau a 
unor măsuri proactive luate în temeiul 
articolului 6 să depună o plângere 
împotriva acțiunii furnizorului de servicii 
de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-a 
blocat accesul ca urmare a unor măsuri 
proactive să depună o plângere împotriva 
acțiunii furnizorului de servicii de găzduire 
prin care să solicite republicarea 
conținutului.

Or. en

Amendamentul 591
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-a 
blocat accesul ca urmare a unei semnalări 
efectuate în temeiul articolului 5 sau a 
unor măsuri proactive luate în temeiul 
articolului 6 să depună o plângere 
împotriva acțiunii furnizorului de servicii 
de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-a 
blocat accesul ca urmare a unor măsuri 
suplimentare luate în temeiul articolului 6 
să depună o plângere împotriva acțiunii 
furnizorului de servicii de găzduire prin 
care să solicite republicarea conținutului.

Or. en

Amendamentul 592
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
sau blocarea accesului a fost nejustificată. 
Aceștia informează autorul plângerii cu 
privire la rezultatul examinării.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
sau blocarea accesului a fost nejustificată. 
Aceștia informează autorul plângerii cu 
privire la rezultatul examinării, în termen 
de două săptămâni de la primirea 
plângerii, furnizând o explicație clară în 
cazurile în care furnizorii de servicii de 
găzduire decid să nu republice conținutul. 
O republicare a conținutului nu împiedică 
luarea de măsuri judiciare ulterioare 
împotriva deciziei furnizorului de servicii 
de găzduire sau a autorității competente.

Or. en

Amendamentul 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
sau blocarea accesului a fost nejustificată. 
Aceștia informează autorul plângerii cu 
privire la rezultatul examinării.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
a fost nejustificată. Acestea informează 
autorul plângerii cu privire la rezultatul 
examinării în termen de două săptămâni 
de la primirea plângerii . În cazul în care 
conținutul a fost republicat, acest lucru 
nu împiedică luarea de măsuri judiciare 
ulterioare împotriva deciziei furnizorului 
de servicii de găzduire sau a autorității 
competente relevante.

Or. en



AM\1177909RO.docx 121/189 PE636.147v02-00

RO

Amendamentul 594
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
sau blocarea accesului a fost nejustificată. 
Aceștia informează autorul plângerii cu 
privire la rezultatul examinării.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
a fost nejustificată. Acestea informează 
autorul plângerii cu privire la rezultatul 
examinării în termen de două săptămâni 
de la primirea plângerii. În cazul în care 
conținutul a fost republicat, acest lucru 
nu împiedică luarea de măsuri judiciare 
ulterioare împotriva deciziei furnizorului 
de servicii de găzduire sau a autorității 
competente relevante.

Or. en

Amendamentul 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere 
primită și republică conținutul, fără 
întârzieri nejustificate, în cazul în care 
eliminarea sa sau blocarea accesului a fost 
nejustificată. Aceștia informează autorul 
plângerii cu privire la rezultatul examinării.

2. La primirea unei plângeri, 
furnizorii de servicii de găzduire republică 
imediat conținutul. În cazul în care, ca 
urmare a unei examinări detaliate a 
plângerii, aceștia consideră că eliminarea 
sau blocarea accesului a fost justificată, 
aceștia iau o decizie finală, care confirmă 
eliminarea sau blocarea accesului. În 
acest caz, ei îl informează pe autorul 
plângerii cu privire la rezultatul examinării 
și la căile de atac judiciare posibile.

Or. en
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Amendamentul 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fără a aduce atingere articolului 
10 alineatele (1) și (2), mecanismul de 
depunere a plângerilor al furnizorilor de 
servicii de găzduire este complementar cu 
legislația și procedurile aplicabile ale 
statelor membre privind dreptul la 
controlul judiciar.

Or. en

Amendamentul 597
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fără a aduce atingere alineatelor 
(1) și (2), mecanismul de depunere a 
plângerilor al furnizorilor de servicii de 
găzduire este complementar cu legislația 
și procedurile aplicabile ale statelor 
membre privind dreptul la controlul 
judiciar.

Or. en

Amendamentul 598
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezentul articol nu elimină 
dreptul furnizorului de conținut la o cale 
de atac judiciară, stabilit în conformitate 
cu dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 599
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
3. Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatele (1) și (2), mecanismul de 
depunere a plângerilor al furnizorilor de 
servicii de găzduire este complementar cu 
legislația și procedurile aplicabile ale 
statelor membre privind dreptul la 
controlul judiciar.

Or. en

Amendamentul 600
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire elimină un conținut cu 
caracter terorist sau au blocat accesul la 
acest conținut, aceștia informează 
furnizorul de conținut cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau la blocarea accesului la acesta.

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire elimină un conținut cu 
caracter terorist sau blochează accesul la 
acest conținut, aceștia informează în mod 
concis și în detaliu furnizorul de conținut 
cu privire la eliminarea conținutului cu 
caracter terorist sau la blocarea accesului la 
acesta, prezentând inclusiv motivele 



PE636.147v02-00 124/189 AM\1177909RO.docx

RO

eliminării sau blocării accesului și 
temeiul juridic care stabilește caracterul 
ilegal al conținutului și posibilitățile de 
contestare a deciziei. După caz, aceștia 
furnizează, de asemenea, furnizorului de 
conținut o copie a ordinului de eliminare 
în temeiul articolului 4.

Or. en

Justificare

Recomandare a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE.

Amendamentul 601
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire elimină un conținut cu 
caracter terorist sau au blocat accesul la 
acest conținut, aceștia informează 
furnizorul de conținut cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter 
terorist sau la blocarea accesului la 
acesta.

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire au eliminat un 
conținut ilegal cu caracter terorist ca 
urmare a unui ordin de eliminare, aceștia 
informează în detaliu furnizorul de 
conținut cu privire la motivele eliminării 
conținutului. Aceste informații includ o 
copie a ordinului de eliminare emis în 
temeiul articolului 4, temeiul juridic al 
deciziei de eliminare, precum și 
posibilitatea și procedurile de contestare a 
deciziei, atât la furnizorul de servicii de 
găzduire, cât și la autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 602
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea furnizorului de 
conținut, furnizorul de servicii de 
găzduire îi comunică acestuia motivele 
eliminării sau ale blocării accesului și 
posibilitățile de contestare a deciziei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 603
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea furnizorului de 
conținut, furnizorul de servicii de 
găzduire îi comunică acestuia motivele 
eliminării sau ale blocării accesului și 
posibilitățile de contestare a deciziei.

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat la alineatul (1); astfel de informații sunt furnizate întotdeauna, nu numai la cerere.

Amendamentul 604
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea furnizorului de conținut, 
furnizorul de servicii de găzduire îi 
comunică acestuia motivele eliminării sau 
ale blocării accesului și posibilitățile de 
contestare a deciziei.

2. La cererea furnizorului de conținut, 
furnizorul de servicii de găzduire îi 
comunică acestuia motivele eliminării sau 
ale blocării accesului și posibilitățile de 
contestare a deciziei și îi furnizează o 
copie a ordinului de eliminare emis în 
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temeiul articolului 4, la cerere.

Or. en

Amendamentul 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea furnizorului de conținut, 
furnizorul de servicii de găzduire îi 
comunică acestuia motivele eliminării sau 
ale blocării accesului și posibilitățile de 
contestare a deciziei.

2. La cererea furnizorului de conținut, 
furnizorul de servicii de găzduire îi 
comunică acestuia motivele eliminării sau 
ale blocării accesului și posibilitățile de 
contestare a deciziei și o copie a ordinului 
de eliminare emis în temeiul articolului 4.

Or. en

Amendamentul 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea furnizorului de 
conținut, furnizorul de servicii de găzduire 
îi comunică acestuia motivele eliminării 
sau ale blocării accesului și posibilitățile de 
contestare a deciziei.

2. Furnizorul de servicii de găzduire îi 
comunică acestuia și motivele eliminării 
sau ale blocării accesului și posibilitățile de 
contestare a deciziei.

Or. en

Amendamentul 607
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Obligația prevăzută la alineatele 
(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 
autoritatea competentă decide că nu ar 
trebui să se efectueze nicio informare din 
motive de siguranță publică, cum ar fi 
prevenirea, investigarea, depistarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism, atât timp cât este necesar, dar nu 
mai mult de [patru] săptămâni de la 
adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul 
de servicii de găzduire nu comunică nicio 
informație privind eliminarea conținutului 
cu caracter terorist sau blocarea accesului 
la acesta.

3. Obligația prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică în cazul în care autoritatea 
competentă decide, pe baza unor dovezi 
obiective și luând în considerare 
proporționalitatea și necesitatea unei 
astfel de decizii, că nu ar trebui să se 
efectueze nicio informare din motive de 
siguranță publică, cum ar fi prevenirea, 
investigarea, depistarea și urmărirea penală 
a infracțiunilor de terorism, atât timp cât 
este necesar, dar nu mai mult de [patru] 
săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest 
caz, furnizorul de servicii de găzduire nu 
comunică nicio informație privind 
eliminarea conținutului cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 608
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Obligația prevăzută la alineatele 
(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 
autoritatea competentă decide că nu ar 
trebui să se efectueze nicio informare din 
motive de siguranță publică, cum ar fi 
prevenirea, investigarea, depistarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism, atât timp cât este necesar, dar nu 
mai mult de [patru] săptămâni de la 
adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul 
de servicii de găzduire nu comunică nicio 
informație privind eliminarea conținutului 
cu caracter terorist sau blocarea accesului 
la acesta.

3. Obligația prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică în cazul în care autoritatea 
competentă decide că nu ar trebui să se 
efectueze nicio informare din motive de 
siguranță publică, cum ar fi prevenirea, 
investigarea, depistarea și urmărirea penală 
a infracțiunilor de terorism, atât timp cât 
este necesar, dar nu mai mult de patru 
săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest 
caz, furnizorul de servicii de găzduire nu 
comunică nicio informație privind 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau blocarea accesului la acesta.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu eliminarea alineatului (2).

Amendamentul 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Obligația prevăzută la alineatele 
(1) și (2) nu se aplică în cazul în care 
autoritatea competentă decide că nu ar 
trebui să se efectueze nicio informare din 
motive de siguranță publică, cum ar fi 
prevenirea, investigarea, depistarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism, atât timp cât este necesar, dar nu 
mai mult de [patru] săptămâni de la 
adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul 
de servicii de găzduire nu comunică nicio 
informație privind eliminarea conținutului 
cu caracter terorist sau blocarea accesului 
la acesta.

3. Obligația prevăzută la alineatul (2) 
nu se aplică în cazul în care autoritatea 
competentă decide că nu ar trebui să se 
efectueze nicio informare, pentru a se evita 
prejudicierea prevenirii, a investigării, a 
depistării și a urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism, atât timp cât este 
necesar, dar nu mai mult de [patru] 
săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest 
caz, furnizorul de servicii de găzduire nu 
comunică nicio informație privind 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau blocarea accesului la acesta.

Or. en

Amendamentul 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Dreptul la exercitarea căilor de atac 

judiciare
1. Statele membre asigură posibilitatea de 
utilizare a unor căi de atac eficiente 
împotriva oricărei decizii luate în temeiul 
articolului 4 și al articolului 10 alineatul 
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(2). Aceasta constă, în special, în 
posibilitatea furnizorilor de servicii de 
găzduire, precum și a furnizorilor de 
conținut de a contesta astfel de decizii 
într-o instanță sau la o autoritate 
judiciară diferită de autoritatea 
competentă.
2. În cazul în care furnizorul de servicii 
de găzduire sau furnizorul de conținut 
lansează o contestație împotriva unui 
ordin de eliminare sau unei măsuri 
proactive, ordinul contestat sau decizia 
contestată este suspendat(ă) până când 
autoritatea judiciară ia decizia definitivă.

Or. en

Amendamentul 611
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
lor competente dispun de capacitatea 
necesară și de resurse suficiente pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini 
obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament.

Statele membre se asigură că autoritățile 
lor competente dispun de capacitatea 
necesară și de resurse suficiente pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini 
obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament, furnizând garanții 
solide de asigurare a independenței.

Or. en

Amendamentul 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile Statele membre se asigură că autoritățile 
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lor competente dispun de capacitatea 
necesară și de resurse suficiente pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini 
obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament.

lor judiciare competente dispun de 
capacitatea necesară și de resurse suficiente 
pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și 
îndeplini obligațiile care le revin în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
lor competente dispun de capacitatea 
necesară și de resurse suficiente pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini 
obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament.

Statele membre se asigură că autoritatea 
lor competentă dispune de capacitatea 
necesară și de resurse suficiente pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 614
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Căi de atac judiciare

Statele membre se asigură că, în cazurile 
în care conținutul a fost eliminat sau 
accesul la acesta a fost blocat ca rezultat 
al unui ordin de eliminare, în temeiul 
articolului 4 din prezentul regulament, a 
unei semnalări în temeiul articolului 4 
alineatul (1) litera (m) din Regulamentul 
(UE) nr. 2016/794 sau a unor măsuri 
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suplimentare în temeiul articolului 6 din 
prezentul regulament, furnizorul de 
conținut vizat poate iniția proceduri 
judiciare în orice moment, solicitând 
republicarea conținutului. Inițierea unor 
proceduri judiciare nu este condiționată 
de instituirea unor mecanisme de 
depunere a plângerilor la care se face 
referire la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 615
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea dintre furnizorii de servicii de 
găzduire, autoritățile competente și, după 
caz, organismele relevante ale Uniunii

Cooperarea dintre furnizorii de servicii de 
găzduire și autoritățile competente

Or. en

Amendamentul 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

13 Cooperarea dintre furnizorii de 
servicii de găzduire, autoritățile 
competente și, după caz, organismele 
relevante ale Uniunii

13 Cooperarea dintre furnizorii de 
servicii de găzduire, autoritățile 
competente și, după caz, organismele 
competente ale Uniunii

Or. en

Amendamentul 617
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Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele și, după caz, cu 
organismele relevante ale Uniunii, cum ar 
fi Europol, în ceea ce privește ordinele de 
eliminare și semnalările, în scopul de a 
evita suprapunerile, de a spori coordonarea 
și de a evita interferențele cu investigațiile 
din diferitele state membre.

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele în ceea ce 
privește ordinele de eliminare, în scopul de 
a evita suprapunerile, de a spori 
coordonarea și de a evita interferențele cu 
investigațiile din diferitele state membre.

Or. en

Amendamentul 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele și, după caz, cu 
organismele relevante ale Uniunii, cum ar 
fi Europol, în ceea ce privește ordinele de 
eliminare și semnalările, în scopul de a 
evita suprapunerile, de a spori coordonarea 
și de a evita interferențele cu investigațiile 
din diferitele state membre.

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele și, după caz, cu 
Europol, în ceea ce privește ordinele de 
eliminare, în scopul de a evita 
suprapunerile, de a spori coordonarea și de 
a evita interferențele cu investigațiile din 
diferitele state membre.

Or. en

Justificare

Europol ar trebui să fie singurul organism al UE care să aibă competența de a participa la o 
astfel de cooperare.

Amendamentul 619
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Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele și, după caz, cu 
organismele relevante ale Uniunii, cum ar 
fi Europol, în ceea ce privește ordinele de 
eliminare și semnalările, în scopul de a 
evita suprapunerile, de a spori coordonarea 
și de a evita interferențele cu investigațiile 
din diferitele state membre.

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele și, după caz, cu 
organismele competente ale Uniunii, cum 
ar fi Europol, în ceea ce privește ordinele 
de eliminare și semnalările, în scopul de a 
evita suprapunerile, de a spori coordonarea 
și de a evita interferențele cu investigațiile 
din diferitele state membre.

Or. en

Amendamentul 620
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele și, după caz, cu 
organismele relevante ale Uniunii, cum ar 
fi Europol, în ceea ce privește ordinele de 
eliminare și semnalările, în scopul de a 
evita suprapunerile, de a spori coordonarea 
și de a evita interferențele cu investigațiile 
din diferitele state membre.

1. Autoritățile competente din statele 
membre se informează, se coordonează și 
cooperează unele cu altele și, după caz, cu 
organismele relevante ale Uniunii, cum ar 
fi Europol, în ceea ce privește ordinele de 
eliminare, în scopul de a evita 
suprapunerile, de a spori coordonarea și de 
a evita interferențele cu investigațiile din 
diferitele state membre.

Or. en

Amendamentul 621
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente din statele 
membre informează, se coordonează și 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
literele (c) și (d) în ceea ce privește 
măsurile luate în temeiul articolului 6 și 
măsurile de executare luate în temeiul 
articolului 18. Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) 
deține toate informațiile relevante. În acest 
scop, statele membre instituie canale sau 
mecanisme de comunicare adecvate care să 
asigure schimbul de informații relevante în 
timp util.

2. Autoritățile competente din statele 
membre informează, se coordonează și 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
litera (d) în ceea ce privește măsurile de 
executare luate în temeiul articolului 18. 
Statele membre se asigură că autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (d) deține toate 
informațiile relevante. În acest scop, statele 
membre instituie canale sau mecanisme de 
comunicare adecvate și securizate care să 
asigure schimbul de informații relevante în 
timp util.

Or. en

Amendamentul 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente din statele 
membre informează, se coordonează și 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
literele (c) și (d) în ceea ce privește 
măsurile luate în temeiul articolului 6 și 
măsurile de executare luate în temeiul 
articolului 18. Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) 
deține toate informațiile relevante. În acest 
scop, statele membre instituie canale sau 
mecanisme de comunicare adecvate care să 
asigure schimbul de informații relevante în 
timp util.

2. Autoritățile competente din statele 
membre informează, se coordonează și 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
literele (c) și (d) în ceea ce privește 
măsurile luate în temeiul articolului 6 și 
măsurile de executare luate în temeiul 
articolului 18. Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) 
deține toate informațiile relevante. În acest 
scop, statele membre instituie canale sau 
mecanisme de comunicare adecvate și 
securizate care să asigure schimbul de 
informații relevante în timp util.

Or. en
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Amendamentul 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente din statele 
membre informează, se coordonează și 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
literele (c) și (d) în ceea ce privește 
măsurile luate în temeiul articolului 6 și 
măsurile de executare luate în temeiul 
articolului 18. Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) 
deține toate informațiile relevante. În acest 
scop, statele membre instituie canale sau 
mecanisme de comunicare adecvate care să 
asigure schimbul de informații relevante în 
timp util.

2. Autoritățile competente din statele 
membre informează, se coordonează și 
cooperează cu autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
literele (c) și (d) în ceea ce privește 
măsurile voluntare luate în temeiul 
articolului 6 și măsurile de executare luate 
în temeiul articolului 18. Statele membre se 
asigură că autoritatea competentă 
menționată la articolul 17 alineatul (1) 
literele (c) și (d) deține toate informațiile 
relevante. În acest scop, statele membre 
instituie canale sau mecanisme de 
comunicare adecvate care să asigure 
schimbul de informații relevante în timp 
util.

Or. en

Amendamentul 624
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre și furnizorii de 
servicii de găzduire pot alege să utilizeze 
instrumente specifice, inclusiv, dacă este 
cazul, cele stabilite de organisme relevante 
ale Uniunii, cum ar fi Europol, pentru a 
facilita în special:

3. Pentru a evita duplicarea și pentru 
a reduce la minimum cheltuielile pentru 
furnizorul de servicii de găzduire vizat, 
statele membre utilizează instrumente 
specifice, inclusiv cele stabilite de 
organisme competente ale Uniunii, cum ar 
fi Europol, pentru a facilita în special:

Or. en



PE636.147v02-00 136/189 AM\1177909RO.docx

RO

Amendamentul 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre și furnizorii de 
servicii de găzduire pot alege să utilizeze 
instrumente specifice, inclusiv, dacă este 
cazul, cele stabilite de organisme relevante 
ale Uniunii, cum ar fi Europol, pentru a 
facilita în special:

3. Statele membre și furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
specifice, inclusiv, dacă este cazul, cele 
stabilite de organisme relevante ale 
Uniunii, cum ar fi Europol, pentru a facilita 
în special:

Or. en

Amendamentul 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre și furnizorii de 
servicii de găzduire pot alege să utilizeze 
instrumente specifice, inclusiv, dacă este 
cazul, cele stabilite de organisme relevante 
ale Uniunii, cum ar fi Europol, pentru a 
facilita în special:

3. Statele membre și furnizorii de 
servicii de găzduire pot alege să utilizeze 
instrumente specifice, inclusiv cele stabilite 
de organisme competente ale Uniunii, cum 
ar fi Europol, pentru a facilita în special:

Or. en

Amendamentul 627
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) prelucrarea și feedback-ul privind 
semnalările prevăzute la articolul 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea și feedback-ul privind 
semnalările prevăzute la articolul 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 629
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea și feedback-ul privind 
semnalările prevăzute la articolul 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 630
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea și feedback-ul privind 
semnalările prevăzute la articolul 5;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 631
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperarea în vederea identificării 
și punerii în aplicare a măsurilor 
proactive prevăzute la articolul 6.

eliminat

Or. en

Amendamentul 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperarea în vederea identificării 
și punerii în aplicare a măsurilor 
proactive prevăzute la articolul 6.

eliminat

Or. en

Amendamentul 633
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperarea în vederea identificării 
și punerii în aplicare a măsurilor 
proactive prevăzute la articolul 6.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau cunoștință de vreo 
dovadă referitoare la infracțiuni de 
terorism, aceștia informează prompt 
autoritățile competente pentru investigarea 
și urmărirea penală a infracțiunilor din 
statul membru în cauză sau punctul de 
contact din statul membru în care au sediul 
principal sau un reprezentant legal, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2). 
În caz de îndoială, furnizorii de servicii de 
găzduire pot transmite aceste informații 
către Europol, care urmează să ia măsuri 
corespunzătoare.

4. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau cunoștință de 
prezența unui conținut cu caracter terorist 
în cadrul serviciilor lor, aceștia 
informează prompt autoritățile competente 
pentru investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor din statul membru în cauză 
sau punctul de contact din statul membru în 
care au sediul principal sau un reprezentant 
legal, în conformitate cu articolul 14 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să știe, de obicei, care este autoritatea 
competentă în materie de urmărire penală a infracțiunilor de terorism în statul membru în 
care își are sediul. Prin urmare, nu ar trebui să existe niciodată o îndoială.

Amendamentul 635
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau cunoștință de vreo 
dovadă referitoare la infracțiuni de 
terorism, aceștia informează prompt 

4. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau cunoștință de vreo 
dovadă referitoare la infracțiuni de 
terorism, aceștia informează prompt 
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autoritățile competente pentru investigarea 
și urmărirea penală a infracțiunilor din 
statul membru în cauză sau punctul de 
contact din statul membru în care au sediul 
principal sau un reprezentant legal, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2). 
În caz de îndoială, furnizorii de servicii de 
găzduire pot transmite aceste informații 
către Europol, care urmează să ia măsuri 
corespunzătoare.

autoritățile competente pentru investigarea 
și urmărirea penală a infracțiunilor din 
statul membru în cauză. În cazul în care 
identificarea statului membru în cauză nu 
este posibilă, furnizorii de servicii de 
găzduire notifică acest lucru punctului de 
contact din statul membru în care au sediul 
principal sau un reprezentant legal, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) și, 
de asemenea, transmit aceste informații 
către Europol, care urmează să ia măsuri 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 636
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire iau cunoștință de vreo 
dovadă referitoare la infracțiuni de 
terorism, aceștia informează prompt 
autoritățile competente pentru investigarea 
și urmărirea penală a infracțiunilor din 
statul membru în cauză sau punctul de 
contact din statul membru în care au sediul 
principal sau un reprezentant legal, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2). 
În caz de îndoială, furnizorii de servicii de 
găzduire pot transmite aceste informații 
către Europol, care urmează să ia măsuri 
corespunzătoare.

4. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire obțin informații sau 
iau cunoștință de vreo dovadă referitoare la 
un conținut ilegal cu caracter terorist, 
aceștia informează prompt autoritățile 
competente pentru investigarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor din statul 
membru în cauză sau punctul de contact 
din statul membru în care au sediul 
principal sau un reprezentant legal, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
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Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare și 
semnalările prin mijloace electronice și să 
asigure prelucrarea rapidă a acestora în 
conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
care sunt expuși la conținut cu caracter 
terorist și primesc ordine de eliminare 
stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare și 
semnalările prin mijloace electronice și să 
asigure prelucrarea rapidă a acestora în 
conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 638
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare și 
semnalările prin mijloace electronice și să 
asigure prelucrarea rapidă a acestora în 
conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare și 
semnalările prin mijloace electronice și să 
asigure prelucrarea promptă a acestora în 
conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 639
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 1. Furnizorii de servicii de găzduire 
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stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare și 
semnalările prin mijloace electronice și să 
asigure prelucrarea rapidă a acestora în 
conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare prin 
mijloace electronice și să asigure 
prelucrarea rapidă a acestora în 
conformitate cu articolul 4. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare și 
semnalările prin mijloace electronice și să 
asigure prelucrarea rapidă a acestora în 
conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
stabilesc un punct de contact care să 
primească ordinele de eliminare prin 
mijloace electronice și să asigure 
prelucrarea rapidă a acestora în 
conformitate cu articolul 4. Aceștia se 
asigură că informațiile privind punctul de 
contact sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În informațiile menționate la 
alineatul (1) se precizează limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt 
menționate în Regulamentul 1/58, în care 
se poate desfășura comunicarea cu punctul 
de contact și în care trebuie să aibă loc 
corespondența ulterioară privind ordinele 

2. În informațiile menționate la 
alineatul (1) se precizează limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt 
menționate în Regulamentul 1/58, în care 
se poate desfășura comunicarea cu punctul 
de contact și în care trebuie să aibă loc 
corespondența ulterioară privind ordinele 
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de eliminare și semnalările prevăzute la 
articolele 4 și 5. Printre acestea se numără 
cel puțin una dintre limbile oficiale ale 
statului membru în care furnizorul de 
servicii de găzduire își are sediul principal 
sau în care își are reședința sau sediul 
reprezentantul său legal, în conformitate cu 
articolul 16.

de eliminare și semnalările prevăzute la 
articolul 4. Printre acestea se numără cel 
puțin una dintre limbile oficiale ale statului 
membru în care furnizorul de servicii de 
găzduire își are sediul principal sau în care 
își are reședința sau sediul reprezentantul 
său legal, în conformitate cu articolul 16.

Or. en

Amendamentul 642
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În informațiile menționate la 
alineatul (1) se precizează limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt 
menționate în Regulamentul 1/58, în care 
se poate desfășura comunicarea cu punctul 
de contact și în care trebuie să aibă loc 
corespondența ulterioară privind ordinele 
de eliminare și semnalările prevăzute la 
articolele 4 și 5. Printre acestea se numără 
cel puțin una dintre limbile oficiale ale 
statului membru în care furnizorul de 
servicii de găzduire își are sediul principal 
sau în care își are reședința sau sediul 
reprezentantul său legal, în conformitate cu 
articolul 16.

2. În informațiile menționate la 
alineatul (1) se precizează limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt 
menționate în Regulamentul 1/58, în care 
se poate desfășura comunicarea cu punctul 
de contact și în care trebuie să aibă loc 
corespondența ulterioară privind ordinele 
de eliminare prevăzute la articolul 4. 
Printre acestea se numără cel puțin una 
dintre limbile oficiale ale statului membru 
în care furnizorul de servicii de găzduire își 
are sediul principal sau în care își are 
reședința sau sediul reprezentantul său 
legal, în conformitate cu articolul 16.

Or. en

Amendamentul 643
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În informațiile menționate la 
alineatul (1) se precizează limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt 
menționate în Regulamentul 1/58, în care 
se poate desfășura comunicarea cu punctul 
de contact și în care trebuie să aibă loc 
corespondența ulterioară privind ordinele 
de eliminare și semnalările prevăzute la 
articolele 4 și 5. Printre acestea se numără 
cel puțin una dintre limbile oficiale ale 
statului membru în care furnizorul de 
servicii de găzduire își are sediul principal 
sau în care își are reședința sau sediul 
reprezentantul său legal, în conformitate cu 
articolul 16.

2. În informațiile menționate la 
alineatul (1) se precizează limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt 
menționate în Regulamentul 1/58, în care 
se poate desfășura comunicarea cu punctul 
de contact și în care trebuie să aibă loc 
corespondența ulterioară privind ordinele 
de eliminare prevăzute la articolul 4. 
Printre acestea se numără cel puțin una 
dintre limbile oficiale ale statului membru 
în care furnizorul de servicii de găzduire își 
are sediul principal sau în care își are 
reședința sau sediul reprezentantul său 
legal, în conformitate cu articolul 16.

Or. en

Amendamentul 644
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre stabilesc un punct 
de contact care să trateze solicitările de 
clarificare și feedback cu privire la ordinele 
de eliminare și semnalările pe care le emit. 
Informațiile referitoare la punctul de 
contact se fac publice.

3. Statele membre stabilesc un punct 
de contact unic care să trateze solicitările 
de clarificare și feedback cu privire la 
ordinele de eliminare pe care le emit. 
Informațiile referitoare la punctul de 
contact se fac publice.

Or. en

Amendamentul 645
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre stabilesc un punct 
de contact care să trateze solicitările de 
clarificare și feedback cu privire la ordinele 
de eliminare și semnalările pe care le emit. 
Informațiile referitoare la punctul de 
contact se fac publice.

3. Statele membre stabilesc un punct 
de contact care să trateze solicitările de 
clarificare și feedback cu privire la ordinele 
de eliminare pe care le emit. Informațiile 
referitoare la punctul de contact se fac 
publice.

Or. en

Amendamentul 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre stabilesc un punct 
de contact care să trateze solicitările de 
clarificare și feedback cu privire la ordinele 
de eliminare și semnalările pe care le emit. 
Informațiile referitoare la punctul de 
contact se fac publice.

3. Statele membre stabilesc un punct 
de contact care să trateze solicitările de 
clarificare și feedback cu privire la ordinele 
de eliminare pe care le emit. Informațiile 
referitoare la punctul de contact se fac 
publice.

Or. en

Amendamentul 647
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire este competent în sensul 
articolelor 6, 18 și 21. Se consideră că un 
furnizor de servicii de găzduire al cărui 
sediu principal nu se află în unul dintre 
statele membre este de competența statului 
membru în care își are reședința sau sediul 

1. Statul membru în care se află 
autoritatea competentă emitentă este 
competent în sensul articolelor 6, 18 și 21. 
Se consideră că un furnizor de servicii de 
găzduire al cărui sediu principal nu se află 
în unul dintre statele membre este de 
competența statului membru în care își are 
reședința sau sediul reprezentantul legal 
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reprezentantul legal menționat la articolul 
16.

menționat la articolul 16.

Or. en

Amendamentul 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire este competent în sensul 
articolelor 6, 18 și 21. Se consideră că un 
furnizor de servicii de găzduire al cărui 
sediu principal nu se află în unul dintre 
statele membre este de competența statului 
membru în care își are reședința sau sediul 
reprezentantul legal menționat la articolul 
16.

1. Statul membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii de 
găzduire este competent în sensul 
articolelor 4, 11a, 18 și 21. Se consideră că 
un furnizor de servicii de găzduire al cărui 
sediu principal nu se află în unul dintre 
statele membre este de competența statului 
membru în care își are reședința sau sediul 
reprezentantul legal menționat la articolul 
16.

Or. en

Amendamentul 649
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire nu desemnează un 
reprezentant legal, sunt competente toate 
statele membre.

2. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire nu desemnează un 
reprezentant legal, sunt competente toate 
statele membre. În cazul în care un stat 
membru decide să își exercite această 
competență, acesta informează toate 
celelalte state membre în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 650
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire nu desemnează un 
reprezentant legal, sunt competente toate 
statele membre.

2. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire care nu își are sediul 
principal în unul dintre statele membre nu 
desemnează un reprezentant legal, sunt 
competente toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 651
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care o autoritate a unui 
alt stat membru emite un ordin de 
eliminare în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1), statul membru respectiv are 
competența de a adopta măsuri coercitive 
în conformitate cu dreptul său intern în 
vederea executării ordinului de eliminare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. În cazul în care o autoritate a unui 
alt stat membru emite un ordin de 
eliminare în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1), statul membru respectiv are 
competența de a adopta măsuri coercitive 
în conformitate cu dreptul său intern în 
vederea executării ordinului de eliminare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 653
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care o autoritate a unui 
alt stat membru emite un ordin de 
eliminare în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1), statul membru respectiv are 
competența de a adopta măsuri coercitive 
în conformitate cu dreptul său intern în 
vederea executării ordinului de eliminare.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu există o aplicare transfrontalieră directă, întrucât autoritățile își pot exercita autoritatea 
numai pe teritoriul lor. Abordarea generală a Consiliului l-a eliminat, de asemenea, iar 
Comisia a acceptat deja eliminarea.

Amendamentul 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care o autoritate a unui 
alt stat membru emite un ordin de 
eliminare în conformitate cu articolul 4 

eliminat
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alineatul (1), statul membru respectiv are 
competența de a adopta măsuri coercitive 
în conformitate cu dreptul său intern în 
vederea executării ordinului de eliminare.

Or. en

Amendamentul 655
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care o autoritate a unui 
alt stat membru emite un ordin de 
eliminare în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1), statul membru respectiv are 
competența de a adopta măsuri coercitive 
în conformitate cu dreptul său intern în 
vederea executării ordinului de eliminare.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe ordine de eliminare transfrontaliere.

Amendamentul 656
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. O cale de atac astfel cum este 
menționată la articolul 4 alineatul (9) este 
introdusă la instanța din statul membru în 
care furnizorul de servicii de găzduire își 
are sediul principal sau în care își are 
reședința sau sediul reprezentantul legal 
desemnat de furnizorul de servicii de 
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găzduire, în conformitate cu articolul 16.

Or. en

Amendamentul 657
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un furnizor de servicii de găzduire 
care nu are un sediu în Uniune, dar oferă 
servicii în Uniune desemnează, în scris, o 
persoană fizică sau juridică în calitate de 
reprezentant legal al său în Uniune pentru 
primirea, asigurarea respectării și 
executarea ordinelor de eliminare, a 
semnalărilor, a solicitărilor și a deciziilor 
emise de autoritățile competente în temeiul 
prezentului regulament. Reprezentantul 
legal trebuie să își aibă reședința sau sediul 
în unul dintre statele membre în care 
furnizorul de servicii de găzduire își oferă 
serviciile.

1. Un furnizor de servicii de găzduire 
care nu are un sediu în Uniune, dar oferă 
servicii în Uniune desemnează, în scris, o 
persoană fizică sau juridică în calitate de 
reprezentant legal al său în Uniune pentru 
primirea, asigurarea respectării și 
executarea ordinelor de eliminare emise de 
autoritățile competente în temeiul 
prezentului regulament. Reprezentantul 
legal trebuie să își aibă reședința sau sediul 
în unul dintre statele membre în care 
furnizorul de servicii de găzduire își oferă 
serviciile.

Or. en

Amendamentul 658
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un furnizor de servicii de găzduire 
care nu are un sediu în Uniune, dar oferă 
servicii în Uniune desemnează, în scris, o 
persoană fizică sau juridică în calitate de 
reprezentant legal al său în Uniune pentru 
primirea, asigurarea respectării și 
executarea ordinelor de eliminare, a 

1. Un furnizor de servicii de găzduire 
care nu are un sediu în Uniune, dar oferă 
servicii în Uniune desemnează, în scris, o 
persoană fizică sau juridică în calitate de 
reprezentant legal al său în Uniune pentru 
primirea, asigurarea respectării și 
executarea ordinelor de eliminare, a 
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semnalărilor, a solicitărilor și a deciziilor 
emise de autoritățile competente în temeiul 
prezentului regulament. Reprezentantul 
legal trebuie să își aibă reședința sau sediul 
în unul dintre statele membre în care 
furnizorul de servicii de găzduire își oferă 
serviciile.

solicitărilor și a deciziilor emise de 
autoritățile competente în temeiul 
prezentului regulament. Reprezentantul 
legal trebuie să își aibă reședința sau sediul 
în unul dintre statele membre în care 
furnizorul de servicii de găzduire își oferă 
serviciile.

Or. en

Amendamentul 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un furnizor de servicii de găzduire 
care nu are un sediu în Uniune, dar oferă 
servicii în Uniune desemnează, în scris, o 
persoană fizică sau juridică în calitate de 
reprezentant legal al său în Uniune pentru 
primirea, asigurarea respectării și 
executarea ordinelor de eliminare, a 
semnalărilor, a solicitărilor și a deciziilor 
emise de autoritățile competente în temeiul 
prezentului regulament. Reprezentantul 
legal trebuie să își aibă reședința sau sediul 
în unul dintre statele membre în care 
furnizorul de servicii de găzduire își oferă 
serviciile.

1. Un furnizor de servicii de găzduire 
care nu are un sediu în Uniune, dar oferă 
servicii în Uniune desemnează, în scris, o 
persoană fizică sau juridică în calitate de 
reprezentant legal al său în Uniune pentru 
primirea, asigurarea respectării și 
executarea ordinelor de eliminare și a 
deciziilor emise de autoritățile competente 
în temeiul prezentului regulament. 
Reprezentantul legal trebuie să își aibă 
reședința sau sediul în unul dintre statele 
membre în care furnizorul de servicii de 
găzduire își oferă serviciile.

Or. en

Amendamentul 660
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorul de servicii de găzduire 2. Furnizorul de servicii de găzduire 
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încredințează reprezentantului legal sarcina 
de a primi, a asigura respectarea și a 
executa ordinele de eliminare, semnalările, 
solicitările și deciziile menționate la 
alineatul (1) în numele furnizorului de 
servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de 
servicii de găzduire îi conferă 
reprezentantului lor legal competențele și 
resursele necesare pentru a coopera cu 
autoritățile competente și pentru a respecta 
deciziile și ordinele în cauză.

încredințează reprezentantului legal sarcina 
de a primi, a asigura respectarea și a 
executa ordinele de eliminare menționate la 
alineatul (1) în numele furnizorului de 
servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de 
servicii de găzduire îi conferă 
reprezentantului lor legal competențele și 
resursele necesare pentru a coopera cu 
autoritățile competente și pentru a respecta 
deciziile și ordinele în cauză.

Or. en

Amendamentul 661
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorul de servicii de găzduire 
încredințează reprezentantului legal sarcina 
de a primi, a asigura respectarea și a 
executa ordinele de eliminare, semnalările, 
solicitările și deciziile menționate la 
alineatul (1) în numele furnizorului de 
servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de 
servicii de găzduire îi conferă 
reprezentantului lor legal competențele și 
resursele necesare pentru a coopera cu 
autoritățile competente și pentru a respecta 
deciziile și ordinele în cauză.

2. Furnizorul de servicii de găzduire 
încredințează reprezentantului legal sarcina 
de a primi, a asigura respectarea și a 
executa ordinele de eliminare, solicitările și 
deciziile menționate la alineatul (1) în 
numele furnizorului de servicii de găzduire 
în cauză. Furnizorii de servicii de găzduire 
îi conferă reprezentantului lor legal 
competențele și resursele necesare pentru a 
coopera cu autoritățile competente și 
pentru a respecta deciziile și ordinele în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorul de servicii de găzduire 
încredințează reprezentantului legal sarcina 
de a primi, a asigura respectarea și a 
executa ordinele de eliminare, semnalările, 
solicitările și deciziile menționate la 
alineatul (1) în numele furnizorului de 
servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de 
servicii de găzduire îi conferă 
reprezentantului lor legal competențele și 
resursele necesare pentru a coopera cu 
autoritățile competente și pentru a respecta 
deciziile și ordinele în cauză.

2. Furnizorul de servicii de găzduire 
încredințează reprezentantului legal sarcina 
de a primi, a asigura respectarea și a 
executa ordinele de eliminare și deciziile 
menționate la alineatul (1) în numele 
furnizorului de servicii de găzduire în 
cauză. Furnizorii de servicii de găzduire îi 
conferă reprezentantului lor legal 
competențele și resursele necesare pentru a 
coopera cu autoritățile competente și 
pentru a respecta deciziile și ordinele în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 
pentru:

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea publică independentă și 
imparțială sau autoritățile publice 
independente și imparțiale competente 
pentru:

Or. en

Amendamentul 664
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 
pentru:

1. Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate judiciară sau o autoritate 
administrativă independentă competentă 
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pentru:

Or. en

Amendamentul 665
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 
pentru:

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea judiciară sau autoritățile 
judiciare competente pentru:

Or. en

Amendamentul 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 
pentru:

1. Fiecare stat membru desemnează o 
singură autoritate administrativă sau 
judiciară competentă pentru:

Or. en

Amendamentul 667
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea judiciară sau autoritățile 
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pentru: judiciare competente pentru:

Or. en

Amendamentul 668
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 
pentru:

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea judiciară competentă pentru:

Or. en

Amendamentul 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 
pentru:

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea competentă pentru:

Or. en

Amendamentul 670
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a semnala 
conținuturile cu caracter terorist 

eliminat
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furnizorilor de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 5;

Or. en

Amendamentul 671
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a semnala 
conținuturile cu caracter terorist 
furnizorilor de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a semnala 
conținuturile cu caracter terorist 
furnizorilor de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b



AM\1177909RO.docx 157/189 PE636.147v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a detecta, a identifica și a semnala 
conținuturile cu caracter terorist 
furnizorilor de servicii de găzduire în 
temeiul articolului 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a supraveghea punerea în aplicare 
a măsurilor proactive în temeiul 
articolului 6;

eliminat

Or. en

Amendamentul 675
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a supraveghea punerea în aplicare 
a măsurilor proactive în temeiul 
articolului 6;

eliminat

Or. en

Amendamentul 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a supraveghea punerea în aplicare a 
măsurilor proactive în temeiul articolului 6;

(c) a supraveghea punerea în aplicare a 
măsurilor proactive voluntare în temeiul 
articolului 6;

Or. en

Amendamentul 677
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a supraveghea punerea în aplicare a 
măsurilor proactive în temeiul 
articolului 6;

(c) a supraveghea punerea în aplicare a 
măsurilor suplimentare în temeiul 
articolului 6;

Or. en

Amendamentul 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până cel târziu la [șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], statele membre îi notifică 
Comisiei autoritățile competente 
menționate la alineatul (1). Comisia 
publică această notificare și eventualele 
modificări ale acesteia în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

2. Până cel târziu la [șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], statele membre îi notifică 
Comisiei autoritățile competente 
menționate la alineatul (1). Comisia 
instituie un registru online care enumeră 
toate aceste autorități competente. 
Comisia publică această notificare și 
eventualele modificări ale acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 679
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Dreptul la o cale de atac judiciară 

eficientă
1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau nejudiciare, 
fiecare persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
judiciară eficientă împotriva unei decizii 
obligatorii din punct de vedere juridic a 
unei autorități competente.
2. Procedurile împotriva unei autorități 
competente sunt aduse înaintea 
instanțelor din statul membru în care 
furnizorul de servicii de găzduire își are 
sediul principal sau în care, în temeiul 
articolului 16, își are domiciliul sau sediul 
reprezentantul legal desemnat al acestuia, 
fără a aduce atingere normelor privind 
jurisdicția definite la articolul 15.
3. Autoritățile competente trebuie să 
respecte legislația europeană și internă 
relevantă atunci când își îndeplinesc 
obligațiile descrise la articolele 4, 5 și 6 
din prezentul regulament.
4. Dacă autoritatea judiciară consideră că 
autoritatea competentă nu respectă cadrul 
juridic relevant, autoritatea competentă 
asigură, fără întârzieri nejustificate, 
republicarea conținutului vizat de ordinul 
de eliminare sau de semnalare.

Or. en
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Amendamentul 680
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Căi de atac

Furnizorii de conținut al căror conținut a 
fost eliminat fără temeiuri legitime, ca 
urmare a unui ordin de eliminare, au 
dreptul la o cale de atac eficientă, atât 
administrativă, cât și judiciară, împotriva 
unei decizii care îi vizează în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 681
Daniel Dalton

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării obligațiilor care le revin 
furnizorilor de servicii de găzduire în 
temeiul prezentului regulament și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura punerea 
în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste 
sancțiuni se limitează la încălcarea 
obligațiilor prevăzute la:

1. Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării sistematice și continue a 
obligațiilor care le revin furnizorilor de 
servicii de găzduire în temeiul prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se 
limitează la încălcarea obligațiilor 
prevăzute la:

Or. en

Amendamentul 682
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării obligațiilor care le revin 
furnizorilor de servicii de găzduire în 
temeiul prezentului regulament și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura punerea 
în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste 
sancțiuni se limitează la încălcarea 
obligațiilor prevăzute la:

1. Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării sistematice și continue a 
obligațiilor care le revin furnizorilor de 
servicii de găzduire în temeiul prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se 
limitează la încălcarea obligațiilor 
prevăzute la:

Or. en

Amendamentul 683
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolul 3 alineatul (2) (clauzele și 
condițiile furnizorilor de servicii de 
găzduire);

eliminat

Or. en

Amendamentul 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolul 3 alineatul (2) (clauzele și 
condițiile furnizorilor de servicii de 
găzduire);

eliminat
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Or. en

Amendamentul 685
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) articolul 5 alineatele (5) și (6) 
(evaluarea semnalărilor și feedback-ul 
referitor la acestea);

eliminat

Or. en

Amendamentul 686
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) articolul 5 alineatele (5) și (6) 
(evaluarea semnalărilor și feedback-ul 
referitor la acestea);

eliminat

Or. en

Amendamentul 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) articolul 5 alineatele (5) și (6) 
(evaluarea semnalărilor și feedback-ul 
referitor la acestea);

eliminat
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Or. en

Amendamentul 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) articolul 5 alineatele (5) și (6) 
(evaluarea semnalărilor și feedback-ul 
referitor la acestea);

eliminat

Or. en

Amendamentul 689
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) articolul 6 alineatele (2) și (4) 
(rapoartele privind măsurile proactive și 
adoptarea de măsuri în urma unei decizii 
de impunere a unor măsuri proactive 
specifice);

eliminat

Or. en

Amendamentul 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) articolul 6 alineatele (2) și (4) 
(rapoartele privind măsurile proactive și 
adoptarea de măsuri în urma unei decizii 

eliminat
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de impunere a unor măsuri proactive 
specifice);

Or. en

Amendamentul 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) articolul 6 alineatele (2) și (4) 
(rapoartele privind măsurile proactive și 
adoptarea de măsuri în urma unei decizii 
de impunere a unor măsuri proactive 
specifice);

eliminat

Or. en

Amendamentul 692
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) articolul 6 alineatele (2) și (4) 
(rapoartele privind măsurile proactive și 
adoptarea de măsuri în urma unei decizii 
de impunere a unor măsuri proactive 
specifice);

(d) articolul 6 alineatul (2) (rapoartele 
privind măsurile suplimentare);

Or. en

Amendamentul 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) articolul 6 alineatele (2) și (4) 
(rapoartele privind măsurile proactive și 
adoptarea de măsuri în urma unei decizii 
de impunere a unor măsuri proactive 
specifice);

(d) articolul 6 alineatele (2) și (3) 
(rapoartele privind măsurile proactive);

Or. en

Amendamentul 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) articolul 7 (păstrarea datelor); eliminat

Or. en

Amendamentul 695
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) articolul 9 (măsurile de salvgardare 
legate de măsurile proactive);

(g) articolul 9 (măsurile de salvgardare 
legate de eliminarea de conținut);

Or. en

Amendamentul 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) articolul 13 alineatul (4) 
(informarea privind dovezile referitoare la 
infracțiuni de terorism);

eliminat

Or. en

Amendamentul 697
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea prevederilor, adoptate în 
temeiul prezentului regulament de către 
autoritățile competente, și iau toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
acestea sunt puse în aplicare.

Or. en

Amendamentul 698
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficace, proporționale și disuasive. Până cel 
târziu la … [șase luni după data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], statele 
membre notifică Comisiei normele și 
măsurile respective, precum și orice 
modificare ulterioară a acestora.

2. Sancțiunile prevăzute în temeiul 
alineatelor (1) și (1a) trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Până cel târziu 
la … [18 luni după data intrării în vigoare 
a prezentului regulament], statele membre 
notifică Comisiei normele și măsurile 
respective, precum și orice modificare 
ulterioară a acestora.

Or. en
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Amendamentul 699
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că, 
atunci când stabilesc tipul și nivelul 
sancțiunilor, autoritățile competente țin 
cont de toate circumstanțele relevante, 
inclusiv de:

3. Statele membre se asigură că, 
atunci când stabilesc tipul și nivelul 
sancțiunilor, sunt luate în considerare 
toate circumstanțele relevante, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) natura, gravitatea și durata 
încălcării;

(a) natura, gravitatea și durata 
nerespectării obligațiilor;

Or. en

Amendamentul 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracterul încălcării (intenționat 
sau din neglijență);

(b) caracterul nerespectării obligațiilor 
(intenționat sau din neglijență);

Or. en
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Amendamentul 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încălcările anterioare comise de 
persoana juridică considerată responsabilă;

(c) situațiile anterioare de nerespectare 
a obligațiilor comise de persoana juridică 
considerată responsabilă;

Or. en

Amendamentul 703
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) capacitatea financiară a persoanei 
juridice considerate răspunzătoare;

(d) capacitatea financiară a persoanei 
juridice considerate răspunzătoare și orice 
interes lucrativ în momentul încălcării 
prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 704
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) capacitatea financiară a persoanei 
juridice considerate răspunzătoare;

(d) dimensiunea întreprinderii și 
capacitatea financiară a persoanei juridice 
sau fizice considerate răspunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 705
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) capacitatea financiară a persoanei 
juridice considerate răspunzătoare;

(d) capacitatea financiară, în materie 
de resurse umane și de expertiză a 
persoanei juridice considerate 
răspunzătoare;

Or. en

Justificare

Regula de o oră este unul dintre elementele esențiale ale prezentului regulament. Deși va 
ajuta la eliminarea conținutului cu caracter terorist online într-un mod mai eficient, vor 
exista și cazuri în care un furnizor de servicii de găzduire nu este capabil să reacționeze la 
timp. Acest lucru s-ar putea întâmpla în special în cazul unui furnizor mic de servicii de 
găzduire, care nu dispune de mijloacele, organizarea sau experiența necesare pentru a 
aborda acest tip de situație. Pentru a preveni sancțiunile care nu țin seama de circumstanțele 
specifice ale cazului, ar trebui să fie adăugate la alineatul (3) mai multe criterii – care să se 
axeze pe capacitatea de conformare.

Amendamentul 706
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dimensiunea și capacitățile 
operaționale ale furnizorului de servicii 
de găzduire în cauză;

Or. en

Amendamentul 707
Eva Joly
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) caracterul și dimensiunea 
furnizorilor de servicii de găzduire, în 
special în cazul microîntreprinderilor sau 
al întreprinderilor mici, în sensul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) rapoartele trimise de furnizorii de 
servicii de găzduire atunci când aceștia 
nu au putut executa la timp ordinul de 
eliminare.

Or. en

Amendamentul 709
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) capacitățile tehnice și operaționale 
ale furnizorului de servicii de găzduire de 
a reacționa la timp.

Or. en
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Justificare

Regula de o oră este unul dintre elementele esențiale ale prezentului regulament. Deși va 
ajuta la eliminarea conținutului cu caracter terorist online într-un mod mai eficient, vor 
exista și cazuri în care un furnizor de servicii de găzduire nu este capabil să reacționeze la 
timp. Acest lucru s-ar putea întâmpla în special în cazul unui furnizor mic de servicii de 
găzduire, care nu dispune de mijloacele, organizarea sau experiența necesare pentru a 
aborda acest tip de situație. Pentru a preveni sancțiunile care nu țin seama de circumstanțele 
specifice ale cazului, ar trebui să fie adăugate la alineatul (3) mai multe criterii – care să se 
axeze pe capacitatea de conformare.

Amendamentul 710
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate, autoritatea 
competentă poate suspenda sau atenua 
sancțiunea.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele propuse la literele (d) și (ea), precum și la considerentul 
38.

Amendamentul 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) capacitatea economică și tehnică a 
furnizorilor de servicii de găzduire.

Or. en
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Amendamentul 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că 
nerespectarea sistematică a obligațiilor 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face 
obiectul unor sancțiuni financiare de 
până la 4 % din cifra de afaceri globală a 
furnizorului de servicii de găzduire 
corespunzătoare ultimului exercițiu 
financiar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 713
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că 
nerespectarea sistematică a obligațiilor 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face 
obiectul unor sancțiuni financiare de până 
la 4 % din cifra de afaceri globală a 
furnizorului de servicii de găzduire 
corespunzătoare ultimului exercițiu 
financiar.

4. Statele membre se asigură că 
nerespectarea sistematică și continuă a 
obligațiilor prevăzute la articolul 4 
alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni 
financiare de până la 4 % din cifra de 
afaceri globală a furnizorului de servicii de 
găzduire corespunzătoare ultimului 
exercițiu financiar.

Or. en

Amendamentul 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La stabilirea sancțiunilor, statele 
membre iau în considerare 
particularitățile microîntreprinderilor sau 
ale întreprinderilor mici în sensul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 715
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe tehnice și modificări ale 
formularelor pentru ordinele de eliminare

Cerințe tehnice, criterii pentru evaluarea 
importanței și modificări ale formularelor 
pentru ordinele de eliminare

Or. en

Amendamentul 716
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 pentru a completa prezentul 
regulament cu criterii și cifre care 
urmează să fie utilizate de autoritățile 
competente pentru a stabili ceea ce 
corespunde unui număr semnificativ de 
ordine de eliminare necontestate, astfel 
cum se menționează în prezentul 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 717
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind numărul de 
ordine de eliminare și de semnalări emise, 
numărul de conținuturi cu caracter terorist 
care au fost eliminate sau la care s-a blocat 
accesul, inclusiv termenele aferente, în 
conformitate cu articolele 4 și 5;

(a) informații privind numărul de 
ordine de eliminare emise, numărul de 
conținuturi cu caracter terorist care au fost 
eliminate sau la care s-a blocat accesul, 
inclusiv termenele aferente, în conformitate 
cu articolul 4, și informații privind 
numărul de cazuri corespunzătoare 
reușite de depistare, investigare și 
urmărire penală a infracțiunilor de 
terorism;

Or. en

Amendamentul 718
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind numărul de 
ordine de eliminare și de semnalări emise, 
numărul de conținuturi cu caracter terorist 
care au fost eliminate sau la care s-a blocat 
accesul, inclusiv termenele aferente, în 
conformitate cu articolele 4 și 5;

(a) informații privind numărul de 
ordine de eliminare și de semnalări emise, 
numărul de conținuturi ilegale cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care s-
a blocat accesul, inclusiv termenele 
aferente, în conformitate cu articolul 4;

Or. en

Amendamentul 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
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Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind numărul de 
ordine de eliminare și de semnalări emise, 
numărul de conținuturi cu caracter terorist 
care au fost eliminate sau la care s-a blocat 
accesul, inclusiv termenele aferente, în 
conformitate cu articolele 4 și 5;

(a) informații privind numărul de 
ordine de eliminare și de semnalări emise, 
numărul de conținuturi cu caracter terorist 
care au fost eliminate sau la care s-a blocat 
accesul, inclusiv termenele aferente, în 
conformitate cu articolul 4;

Or. en

Amendamentul 720
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații privind măsurile 
proactive specifice luate în temeiul 
articolului 6, inclusiv informații privind 
volumul conținutului cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul, și termenele aferente;

(b) informații privind numărul de 
cazuri de depistare, investigare și 
urmărire penală cu succes a 
infracțiunilor de terorism;

Or. en

Amendamentul 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații privind măsurile 
proactive specifice luate în temeiul 
articolului 6, inclusiv informații privind 
volumul conținutului cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul, și termenele aferente;

(b) informații privind măsurile 
proactive specifice menționate la articolul 
6, inclusiv informații privind volumul 
conținutului care a fost eliminat sau la care 
s-a blocat accesul;
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Or. en

Amendamentul 722
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații privind măsurile 
proactive specifice luate în temeiul 
articolului 6, inclusiv informații privind 
volumul conținutului cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul, și termenele aferente;

(b) informații privind măsurile 
suplimentare specifice luate în temeiul 
articolului 6, inclusiv informații privind 
volumul conținutului cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul, și termenele aferente;

Or. en

Amendamentul 723
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informații privind numărul de 
solicitări de acces emise de autoritățile 
naționale competente cu privire la 
conținutul păstrat de furnizorii de servicii 
de găzduire în temeiul articolului 7;

Or. en

Amendamentul 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) informații privind numărul căilor de 
atac inițiate și deciziile luate de autoritatea 
competentă în conformitate cu dreptul 
intern.

(d) informații privind numărul căilor de 
atac inițiate în temeiul articolului 11a și 
deciziile luate de autoritatea competentă în 
conformitate cu dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 725
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind numărul căilor de 
atac inițiate și deciziile luate de autoritatea 
competentă în conformitate cu dreptul 
intern.

(d) informații privind numărul căilor de 
atac inițiate în temeiul articolului 12a și 
deciziile luate de autoritatea competentă în 
conformitate cu dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. În contextul 
prezentei evaluări, Comisia prezintă, de 
asemenea, un raport referitor la 
necesitatea, fezabilitatea și eficacitatea 
creării unei platforme europene privind 
conținutul cu caracter terorist online, 
care ar permite tuturor statelor membre 



PE636.147v02-00 178/189 AM\1177909RO.docx

RO

să utilizeze un singur canal de 
comunicare securizat pentru a trimite 
furnizorilor de servicii de găzduire 
semnalări și ordine de eliminare privind 
conținutul cu caracter terorist. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Or. en

Amendamentul 727
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Raportul 
abordează, de asemenea, impactul 
prezentului regulament asupra libertății 
de exprimare și a libertății de a primi și a 
comunica informații, precum și asupra 
drepturilor la viață privată și la protecția 
datelor cu caracter personal. Statele 
membre furnizează Comisiei informațiile 
necesare pentru elaborarea raportului 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 728
Eva Joly

Propunere de regulament
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Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

 La [trei ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Raportul 
abordează, de asemenea, impactul 
prezentului regulament asupra libertății 
de exprimare și de informare, asupra 
mijloacelor de comunicare în masă și 
jurnalismului, asupra artelor și asupra 
cercetării academice. Dacă este cazul, 
raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Or. en

Amendamentul 729
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare, precum și la 
impactul prezentului regulament asupra 
drepturilor fundamentale, în special 
asupra libertății de exprimare și de 
informare. Dacă este cazul, raportul este 
însoțit de propuneri legislative. Statele 
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membre furnizează Comisiei informațiile 
necesare pentru elaborarea raportului 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare, precum și la 
impactul asupra drepturilor 
fundamentale, inclusiv asupra libertății de 
exprimare și libertății de a primi și a 
comunica informații. Dacă este cazul, 
raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Or. en

Amendamentul 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], 

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentei directive], Comisia 
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Comisia efectuează o evaluare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport referitor la aplicarea prezentului 
regulament, care vizează inclusiv 
funcționarea și eficacitatea mecanismelor 
de salvgardare. Dacă este cazul, raportul 
este însoțit de propuneri legislative. 
Statele membre furnizează Comisiei 
informațiile necesare pentru elaborarea 
raportului respectiv.

efectuează o evaluare a prezentei directive 
și prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport referitor la aplicarea 
prezentei directive, care vizează inclusiv 
funcționarea și eficacitatea mecanismelor 
de salvgardare. Raportul abordează, de 
asemenea, impactul prezentei directive 
asupra libertății de exprimare și de 
informare, precum și asupra drepturilor 
la viață privată și de familie și la protecția 
datelor cu caracter personal. Statele 
membre furnizează Comisiei informațiile 
necesare pentru elaborarea raportului 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la [6 luni de la intrarea sa în 
vigoare].

Se aplică de la [12 luni de la intrarea sa în 
vigoare].

Or. en

Amendamentul 733
Eva Joly

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la [6 luni de la intrarea sa în 
vigoare].

Se aplică de la [12 luni de la intrarea sa în 
vigoare].

Or. en
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Amendamentul 734
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la [6 luni de la intrarea sa în 
vigoare].

Se aplică de la [18 luni de la intrarea sa în 
vigoare].

Or. en

Amendamentul 735
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul articolului 4 din Regulamentul 
(UE)...16, destinatarul unui ordin de 
eliminare elimină conținutul cu caracter 
terorist sau blochează accesul la acesta în 
termen de o oră de la primirea ordinului de 
eliminare de la autoritatea competentă.

În temeiul articolului 4 din Regulamentul 
(UE)...16, destinatarul unui ordin de 
eliminare elimină conținutul cu caracter 
terorist sau blochează accesul la acesta cât 
mai repede posibil după primirea ordinului 
de eliminare de la autoritatea competentă.

_________________ _________________
16 Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu caracter 
terorist(JO L …).

16 Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu caracter 
terorist (JO L …).

Or. en

Amendamentul 736
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 7 din În conformitate cu articolul 7 din 
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Regulamentul (UE)...17, la cererea 
autorităților sau a instanțelor competente, 
destinatarul trebuie să păstreze timp de 
șase luni sau mai mult conținutul și datele 
conexe care au fost eliminate sau la care s-
a blocat accesul.

Regulamentul (UE)...17, la cererea 
autorităților sau a instanțelor competente, 
destinatarul trebuie să păstreze timp de 
șase luni sau mai mult conținutul și datele 
conexe care au fost eliminate sau la care s-
a blocat accesul. Destinatarii trebuie să 
șteargă imediat conținutul și datele 
conexe.

_________________ _________________
17 Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu caracter 
terorist (JO L …).

17 Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu caracter 
terorist (JO L …).

Or. en

Amendamentul 737
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru sub a cărui jurisdicție se 
află destinatarul (statul competent): [dacă 
diferă de statul emitent] 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

eliminat

Or. en

Amendamentul 738
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

B Conținutul care trebuie eliminat sau 
la care accesul trebuie blocat în termen de 

B Conținutul care trebuie eliminat sau 
la care accesul trebuie blocat cât mai 
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o oră: repede posibil:

Or. en

Amendamentul 739
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Motivul (motivele) care explică de ce 
conținutul este considerat conținut cu 
caracter terorist, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) xxx. Conținutul [a se bifa caseta 
(casetele) corespunzătoare]:

Motivul (motivele) care explică de ce 
conținutul este considerat conținut cu 
caracter terorist, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) xxx:

Or. en

Amendamentul 740
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] incită, promovează sau glorifică 
săvârșirea unor infracțiuni de terorism 
[articolul 2 alineatul (5) litera (a)]

eliminat

Or. en

Amendamentul 741
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] încurajează contribuirea la infracțiuni 
de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera 
(b)]

eliminat

Or. en

Amendamentul 742
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] promovează activitățile unui grup 
terorist, încurajând participarea la un 
grup terorist sau sprijinirea acestuia 
[articolul 2 alineatul (5) litera (c)]

eliminat

Or. en

Amendamentul 743
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] furnizează instrucțiuni sau tehnici 
pentru săvârșirea unor infracțiuni de 
terorism [articolul 2 alineatul (5) litera 
(d)]

eliminat

Or. en

Amendamentul 744
Eva Joly

Propunere de regulament
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Anexa I – secțiunea B – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații suplimentare privind motivele 
pentru care conținutul este considerat 
conținut cu caracter terorist (opțional): 
……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………
……………………………………………
……….

eliminat

Or. en

Amendamentul 745
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea C – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] din motive de siguranță publică, 
destinatarul nu are voie să informeze 
furnizorul de conținut al cărui conținut este 
eliminat sau la care s-a blocat accesul.

[ ] din motive legate de (bifați caseta 
corespunzătoare)
□ investigații penale în desfășurare
□ prevenirea infracțiunilor de terorism
destinatarul nu are voie să informeze 
furnizorul de conținut al cărui conținut este 
eliminat sau la care s-a blocat accesul.

Or. en

Amendamentul 746
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea C – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sau: Informații privind posibilitățile de Sau: Informații privind posibilitățile de 
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contestare a ordinului de eliminare în statul 
membru emitent (care pot fi transmise 
furnizorului de conținut, la cerere) în 
temeiul dreptului național; a se vedea 
secțiunea G de mai jos.

contestare a ordinului de eliminare în statul 
membru emitent (care sunt transmise 
furnizorului de conținut) și termenele 
aferente în temeiul dreptului național; a se 
vedea secțiunea G de mai jos.

Or. en

Amendamentul 747
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea D

Textul propus de Comisie Amendamentul

D Informarea statului membru 
competent

eliminat

[ ] A se bifa dacă statul membru 
competent este diferit de statul membru 
emitent:
[ ] o copie a ordinului de eliminare este 
trimisă autorității competente a statului 
membru competent

Or. en

Amendamentul 748
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea E – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] un judecător, o instanță judecătorească 
sau un judecător de instrucție

[ ] un judecător
[ ] o instanță judecătorească
[ ] un judecător de instrucție

Or. en
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Amendamentul 749
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea E – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] o autoritate de asigurare a respectării 
legii

eliminat

Or. en

Amendamentul 750
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea E – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] altă autoritate competentă→ vă rugăm 
să completați și secțiunea F

eliminat

Or. en

Amendamentul 751
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea F – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Date de contact ale autorității din statul 
competent [dacă diferă de statul membru 
emitent]

eliminat

Or. en

Amendamentul 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea B – punctul i – paragraful 3 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Imposibilitatea executării 
ordinului de către furnizorul de servicii de 
găzduire din motive tehnice sau practice

Or. en

Amendamentul 753
Eva Joly

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea B – punctul i – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

[ ] ordinul de eliminare nu stabilește în 
mod suficient caracterul ilegal al 
conținutului

Or. en


