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Pozměňovací návrh 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům. 

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
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ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům. 

ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům. Po 
skončení této lhůty by měl být uchovaný 
obsah a údaje vymazány.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům. 

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům. Související 
údaje by měly být po uplynutí této 
šestiměsíční lhůty vymazány. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům. 

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Po uplynutí 
této doby by měly být dotčené údaje 
vymazány v souladu s články 7 a 8 Listiny 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
procesní záruky ani procesní vyšetřovací 
opatření vztahující se k přístupu k obsahu 
a souvisejícím údajům uchovávaným pro 
účely vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů, jak je 
stanoveno vnitrostátním právem členských 

(23) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
procesní záruky ani procesní vyšetřovací 
opatření vztahující se k přístupu k obsahu 
a souvisejícím údajům uchovávaným pro 
účely vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů, jak je 
stanoveno vnitrostátním právem členských 
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států a právními předpisy Unie. států a právními předpisy Unie. Členské 
státy by měly stanovit jasná a přesná 
pravidla určující, za jakých okolností a za 
jakých podmínek mohou příslušné 
vnitrostátní orgány přistupovat k 
uchovanému obsahu a jakýmkoliv 
souvisejícím údajům zaměřeným zejména 
na zajištění účinného uplatňování 
základních práv a zabránění jejich 
porušování. Přístup k takovému obsahu a 
údajům musí být předmětem předchozího 
přezkumu soudem nebo nezávislým 
správním orgánem s výjimkou platně 
stanovených naléhavých případů.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
procesní záruky ani procesní vyšetřovací 
opatření vztahující se k přístupu k obsahu 
a souvisejícím údajům uchovávaným pro 
účely vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů, jak je 
stanoveno vnitrostátním právem členských 
států a právními předpisy Unie.

(23) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
procesní záruky ani procesní vyšetřovací 
opatření vztahující se k přístupu k obsahu 
a souvisejícím údajům uchovávaným pro 
účely vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů, jak je 
stanoveno vnitrostátním právem členských 
států a právními předpisy Unie. Přístup k 
takovému obsahu a údajům musí být 
předmětem přezkumu soudem nebo 
nezávislým správním orgánem s výjimkou 
naléhavých případů.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu. 

(24) Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k nezákonnému teroristickému 
obsahu je nezbytná pro posílení 
odpovědnosti vůči uživatelům a důvěry 
občanů v poskytovatele hostingových 
služeb a příslušné orgány v Unii. 
Poskytovatelé hostingových služeb by měli 
zveřejňovat jednou za rok zprávy 
o transparentnosti, které budou obsahovat 
podrobné a smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním nezákonného 
teroristického obsahu a s možným 
omezením zákonného obsahu. Podobně by 
příslušné orgány měly zveřejňovat výroční 
zprávy o transparentnosti, které obsahují 
podrobné a smysluplné informace o počtu 
vydaných právních příkazů, počtu 
odstranění, počtu odstraněných zjištěných 
nezákonných teroristických obsahů 
vedoucích k vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a počtu 
omezení zákonného obsahu.
 

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
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uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu. 

uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu, a 
podporovat výměnu osvědčených postupů 
s cílem účinně bojovat proti 
teroristickému obsahu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu. 

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu. 

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb vystavení teroristickému obsahu by 
měli zveřejňovat jednou za rok zprávy 
o transparentnosti, které budou obsahovat 
smysluplné informace o opatřeních 
přijatých v souvislosti s odhalováním, 
identifikací a odstraňováním teroristického 
obsahu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu. 

(24)  Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k nezákonnému teroristickému 
obsahu je nezbytná pro posílení jejich 
odpovědnosti vůči uživatelům a důvěry 
občanů v jednotný digitální trh. 
Poskytovatelé hostingových služeb by měli 
zveřejňovat jednou za rok zprávy 
o transparentnosti, které budou obsahovat 
smysluplné informace o opatřeních 
přijatých v souvislosti s odhalováním, 
identifikací a odstraňováním nezákonného 
teroristického obsahu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Eva Joly
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Poskytovatelé obsahu, jejichž 
obsah byl odstraněn v důsledku příkazu 
k odstranění, by měli mít právo 
na účinnou právní ochranu v souladu 
s článkem 19 SEU a článkem 47 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů.

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů. Členské státy by 
rovněž měly zaručit, aby poskytovatelé 
hostingových služeb a poskytovatelé 
obsahu mohli účinně vykonávat své právo 
na soudní ochranu. Kromě toho by 
poskytovatelé obsahu, jejichž obsah byl 
odstraněn v důsledku příkazu 
k odstranění, měli mít právo na účinnou 
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právní ochranu v souladu s článkem 19 
SEU a článkem 47 Listiny základních 
práv Evropské unie. Je třeba zřídit účinné 
nápravné mechanismy na vnitrostátní 
úrovni, které zajistí, aby každý subjekt, na 
který se vztahuje příkaz k odstranění 
vydaný příslušným soudním orgánem, měl 
právo odvolat se u soudního orgánu. 
Odvolacím řízením není dotčeno rozdělení 
pravomocí v rámci vnitrostátního 
soudního systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů.

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů.

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů. Poskytovatelé 
hostingových služeb by měli mít přístup k 
účinnému odvolávacímu a nápravnému 
mechanismu u soudního orgánu v rámci 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a svobody 
přijímat a poskytovat informace. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
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poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů.

k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli 
obsahu. V závislosti na okolnostech 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
kontraproduktivní informovat o odstranění 
obsahu nebo zamezení přístupu k němu 
přímo poskytovatele služeb, pak musí 
informovat poskytovatele hostingových 
služeb. 
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hostingových služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli 
obsahu. V závislosti na okolnostech 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní 
informovat o odstranění obsahu nebo 
zamezení přístupu k němu přímo 
poskytovatele služeb, pak musí informovat 
poskytovatele hostingových služeb. 

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
V závislosti na okolnostech mohou 
poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou vždy předány bez nutnosti 
vyžádání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli obsahu. 
V závislosti na okolnostech mohou 
poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb. 

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn. Pro tento účel 
musí poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Obvykle to vyžaduje jasné hlášení učiněné 
vůči poskytovateli obsahu. Za výjimečných 
okolností mohou poskytovatelé 
hostingových služeb nahradit obsah, který 
je považován za nezákonný teroristický 
obsah, nejprve sdělením, že byl obsah 
odstraněn v souladu s tímto nařízením. 
Spolu s tímto sdělením budou poskytnuty 
další informace o důvodech pro odstranění 
obsahu a kopie příkazu k odstranění 
obsahu a informace o možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu u soudu. Rozhodnou-li se příslušné 
orgány, že z důvodu veřejné bezpečnosti, 
a to i v kontextu vyšetřování, pokud je to 
vhodné a nutné, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Ana Gomes

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli obsahu. 
V závislosti na okolnostech mohou 
poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb. 

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli obsahu. 
V závislosti na okolnostech mohou 
poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech pro odstranění 
obsahu a kopie příkazu k odstranění 
obsahu a informace o možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli 
obsahu. V závislosti na okolnostech 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb. 

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
V závislosti na okolnostech mohou 
poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí před vydáváním příkazů 
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k odstranění obsahu či zasílání hlášení 
poskytovatelům hostingových služeb 
vzájemně informovat, koordinovat činnosti 
a spolupracovat a v příslušných případech 
tak činit také ve spolupráci s Europolem. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
může Europol poskytovat podporu 
v souladu s aktuálním mandátem 
a stávajícím právním rámcem. 

k odstranění obsahu či zasíláním hlášení 
poskytovatelům hostingových služeb 
vzájemně informovat, koordinovat činnosti 
a spolupracovat a v příslušných případech 
tak činit také ve spolupráci s Europolem. 
Při rozhodování o vydání příkazu k 
odstranění obsahu by měl příslušný orgán 
náležitě zohlednit jakékoliv upozornění na 
zásah do zájmů šetření („sladění 
činností“). Je-li příslušný orgán 
informován o existujícím příkazu 
k odstranění obsahu vydaném příslušným 
orgánem jiného členského státu, neměl by 
vydat duplicitní příkaz. Při provádění 
ustanovení tohoto nařízení může Europol 
poskytovat podporu v souladu s aktuálním 
mandátem a stávajícím právním rámcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 
k odstranění obsahu či zasílání hlášení 
poskytovatelům hostingových služeb 
vzájemně informovat, koordinovat činnosti 
a spolupracovat a v příslušných případech 
tak činit také ve spolupráci s Europolem. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
může Europol poskytovat podporu 
v souladu s aktuálním mandátem 
a stávajícím právním rámcem. 

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 
k odstranění obsahu poskytovatelům 
hostingových služeb vzájemně informovat, 
koordinovat činnosti a spolupracovat 
a v příslušných případech tak činit také ve 
spolupráci s Europolem.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
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Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 
k odstranění obsahu či zasílání hlášení 
poskytovatelům hostingových služeb 
vzájemně informovat, koordinovat činnosti 
a spolupracovat a v příslušných případech 
tak činit také ve spolupráci s Europolem. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
může Europol poskytovat podporu 
v souladu s aktuálním mandátem 
a stávajícím právním rámcem. 

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 
k odstranění obsahu poskytovatelům 
hostingových služeb vzájemně informovat, 
koordinovat činnosti a spolupracovat 
a v příslušných případech tak činit také ve 
spolupráci s Europolem.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 
k odstranění obsahu či zasílání hlášení 
poskytovatelům hostingových služeb 
vzájemně informovat, koordinovat činnosti 
a spolupracovat a v příslušných případech 
tak činit také ve spolupráci s Europolem. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
může Europol poskytovat podporu 
v souladu s aktuálním mandátem 
a stávajícím právním rámcem. 

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí před vydáváním příkazů 
k odstranění obsahu či zasíláním hlášení 
poskytovatelům hostingových služeb 
vzájemně informovat, koordinovat činnosti 
a spolupracovat a v příslušných případech 
tak činit také ve spolupráci s Europolem. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
může Europol poskytovat podporu 
v souladu s aktuálním mandátem 
a stávajícím právním rámcem. 

Or. en



PE636.150v02-00 20/98 AM\1177908CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 
k odstranění obsahu či zasílání hlášení 
poskytovatelům hostingových služeb 
vzájemně informovat, koordinovat činnosti 
a spolupracovat a v příslušných případech 
tak činit také ve spolupráci s Europolem. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
může Europol poskytovat podporu 
v souladu s aktuálním mandátem 
a stávajícím právním rámcem. 

(27) Aby se zabránilo duplikaci 
a případným zásahům do šetření, příslušné 
orgány se musí při vydávání příkazů 
k odstranění obsahu poskytovatelům 
hostingových služeb vzájemně informovat, 
koordinovat činnosti a spolupracovat 
a v příslušných případech tak činit také ve 
spolupráci s Europolem. Při provádění 
ustanovení tohoto nařízení může Europol 
poskytovat podporu v souladu s aktuálním 
mandátem a stávajícím právním rámcem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem zajištění účinného 
a dostatečně soudržného provádění 
proaktivních opatření musí příslušné 
orgány členských států vzájemně 
spolupracovat v oblasti dialogů vedených 
s poskytovateli hostingových služeb, co se 
týče identifikace, provádění a hodnocení 
konkrétních proaktivních opatření. 
Obdobně je taková spolupráce nutná také 
ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se 
sankcí, jejich uplatňování a vymáhání.

(28) Příslušné orgány členských států 
musí vzájemně spolupracovat s cílem vydat 
příkaz k odstranění obsahu v jejich 
příslušné jurisdikci. Taková spolupráce je 
nutná také ve vztahu k přijetí pravidel 
týkajících se sankcí, jejich uplatňování 
a vymáhání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem zajištění účinného 
a dostatečně soudržného provádění 
proaktivních opatření musí příslušné 
orgány členských států vzájemně 
spolupracovat v oblasti dialogů vedených 
s poskytovateli hostingových služeb, co se 
týče identifikace, provádění a hodnocení 
konkrétních proaktivních opatření. 
Obdobně je taková spolupráce nutná také 
ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se 
sankcí, jejich uplatňování a vymáhání.

(28) Za účelem zajištění účinného 
a dostatečně soudržného provádění 
pravidel týkajících se sankcí, jejich 
uplatňování a vymáhání musí příslušné 
orgány členských států vzájemně 
spolupracovat v oblasti dialogů vedených 
s poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem zajištění účinného 
a dostatečně soudržného provádění 
proaktivních opatření musí příslušné 
orgány členských států vzájemně 
spolupracovat v oblasti dialogů vedených 
s poskytovateli hostingových služeb, co se 
týče identifikace, provádění a hodnocení 
konkrétních proaktivních opatření. 
Obdobně je taková spolupráce nutná také 
ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se 
sankcí, jejich uplatňování a vymáhání.

(28) Za účelem zajištění účinného 
a dostatečně soudržného provádění 
opatření přijatých poskytovateli 
hostingových služeb musí příslušné orgány 
členských států vzájemně spolupracovat 
v oblasti dialogů vedených s poskytovateli 
hostingových služeb, co se týče příkazů 
k odstranění obsahu a identifikace, 
provádění a hodnocení konkrétních 
dodatečných opatření. Taková spolupráce 
je nutná také ve vztahu k přijetí pravidel 
týkajících se sankcí, jejich uplatňování 
a vymáhání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem zajištění účinného 
a dostatečně soudržného provádění 
proaktivních opatření musí příslušné 
orgány členských států vzájemně 
spolupracovat v oblasti dialogů vedených 
s poskytovateli hostingových služeb, co se 
týče identifikace, provádění a hodnocení 
konkrétních proaktivních opatření. 
Obdobně je taková spolupráce nutná také 
ve vztahu k přijetí pravidel týkajících se 
sankcí, jejich uplatňování a vymáhání.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je nezbytné, aby byly příslušné 
orgány členských států zodpovědné za 
ukládání sankcí v plném rozsahu 
informovány o vydávání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášeních 
a následné komunikaci mezi 
poskytovatelem hostingových služeb 
a relevantním příslušným orgánem. Pro 
tento účel musí členské státy zajistit 
náležité komunikační kanály 
a mechanismy, které umožní včasné sdílení 
relevantních informací. 

(29) Pro tento účel musí členské státy 
zajistit náležité komunikační kanály 
a mechanismy, které umožní včasné sdílení 
relevantních informací. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 210
Michał Boni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je nezbytné, aby byly příslušné 
orgány členských států zodpovědné za 
ukládání sankcí v plném rozsahu 
informovány o vydávání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášeních a následné 
komunikaci mezi poskytovatelem 
hostingových služeb a relevantním 
příslušným orgánem. Pro tento účel musí 
členské státy zajistit náležité komunikační 
kanály a mechanismy, které umožní včasné 
sdílení relevantních informací. 

(29) Je nezbytné, aby byly příslušné 
orgány členských států zodpovědné za 
ukládání sankcí v plném rozsahu 
informovány o vydávání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášeních a následné 
komunikaci mezi poskytovatelem 
hostingových služeb a relevantními 
příslušnými orgány v ostatních členských 
státech. Pro tento účel musí členské státy 
zajistit náležité komunikační kanály 
a mechanismy, které umožní včasné sdílení 
relevantních informací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je nezbytné, aby byly příslušné 
orgány členských států zodpovědné za 
ukládání sankcí v plném rozsahu 
informovány o vydávání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášeních a následné 
komunikaci mezi poskytovatelem 
hostingových služeb a relevantním 
příslušným orgánem. Pro tento účel musí 
členské státy zajistit náležité komunikační 
kanály a mechanismy, které umožní včasné 
sdílení relevantních informací. 

(29) Je nezbytné, aby byly příslušné 
orgány členských států zodpovědné za 
ukládání sankcí v plném rozsahu 
informovány o vydávání příkazů 
k odstranění obsahu a následné komunikaci 
mezi poskytovatelem hostingových služeb 
a relevantním příslušným orgánem. Pro 
tento účel musí členské státy zajistit 
náležité a bezpečné komunikační kanály 
a mechanismy, které umožní včasné sdílení 
relevantních informací. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 212
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je nezbytné, aby byly příslušné 
orgány členských států zodpovědné za 
ukládání sankcí v plném rozsahu 
informovány o vydávání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášeních a následné 
komunikaci mezi poskytovatelem 
hostingových služeb a relevantním 
příslušným orgánem. Pro tento účel musí 
členské státy zajistit náležité komunikační 
kanály a mechanismy, které umožní včasné 
sdílení relevantních informací. 

(29) Je nezbytné, aby byly příslušné 
orgány členských států zodpovědné za 
ukládání sankcí v plném rozsahu 
informovány o vydávání příkazů 
k odstranění obsahu a následné komunikaci 
mezi poskytovatelem hostingových služeb 
a relevantním příslušným orgánem. Pro 
tento účel musí členské státy zajistit 
náležité komunikační kanály 
a mechanismy, které umožní včasné sdílení 
relevantních informací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Za účelem zprostředkování rychlé 
komunikace mezi příslušnými orgány 
a s poskytovateli hostingových služeb 
a prevence duplicitních činností mohou 
členské státy využívat nástroje vyvinuté 
Europolem, jako např. stávající aplikaci 
pro správu hlášení obsahu na internetu 
(Internet Referral Management application, 
IRMa) nebo následně vyvinuté nástroje. 

(30) Za účelem zprostředkování rychlé 
komunikace mezi příslušnými orgány 
a s poskytovateli hostingových služeb 
a prevence duplicitních činností se členské 
státy vybízejí k využívání nástrojů 
vyvinutých Europolem, jako např. stávající 
aplikace pro správu hlášení obsahu na 
internetu (Internet Referral Management 
application, IRMa) nebo následně 
vyvinutých nástrojů. Europolu by měly být 
poskytnuty potřebné finanční a lidské 
zdroje na vyvinutí těchto nástrojů za 
účelem podpory členských států při 
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provádění tohoto nařízení a jejich zlepšení 
s cílem posílit standardizaci hlášení a 
posílit koordinaci příkazů k odstranění 
obsahu na úrovni EU a nadále poskytovat 
odbornou podporu a poradenství jak 
členským státům, tak poskytovatelům 
hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Za účelem zprostředkování rychlé 
komunikace mezi příslušnými orgány 
a s poskytovateli hostingových služeb 
a prevence duplicitních činností mohou 
členské státy využívat nástroje vyvinuté 
Europolem, jako např. stávající aplikaci 
pro správu hlášení obsahu na internetu 
(Internet Referral Management 
application, IRMa) nebo následně 
vyvinuté nástroje. 

(30) Za účelem zprostředkování rychlé 
komunikace mezi příslušnými orgány 
a s poskytovateli hostingových služeb 
a prevence duplicitních činností mohou 
členské státy využívat nástroje vyvinuté 
Europolem nebo Eurojustem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) S ohledem na obzvláště závažné 
důsledky některého teroristického obsahu 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
o existenci jakýchkoliv důkazů 
o teroristických trestných činech, o kterých 

(31) S ohledem na obzvláště závažné 
důsledky některého teroristického obsahu 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
o existenci jakýchkoliv důkazů 
o teroristických trestných činech, o kterých 
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se dozví, neprodleně informovat orgány 
v dotčených členských státech nebo 
příslušné orgány v zemích, kde mají sídlo 
nebo právní zastoupení. Za účelem 
zajištění proporcionality je tato povinnost 
omezena na teroristické trestné činy 
definované v článku 3 odst. 1 směrnice 
(EU) 2017/541. Z této oznamovací 
povinnosti nevyplývá povinnost 
poskytovatelů hostingových služeb takové 
důkazy aktivně vyhledávat. Dotčený 
členský stát je členský stát, který je 
příslušný pro vyšetřování a trestní stíhání 
teroristického trestného činu dle směrnice 
(EU) 2017/541 na základě národnosti 
pachatele nebo potenciální oběti trestného 
činu nebo cílové lokality teroristického 
činu. V případě pochybností mohou 
poskytovatelé hostingových služeb předat 
informace Europolu, který bude jednat na 
základě svého mandátu, a to včetně 
předání záležitosti relevantním 
vnitrostátním orgánům.

se dozví, neprodleně informovat orgány 
v dotčených členských státech nebo 
příslušné orgány v zemích, kde mají sídlo 
nebo právní zastoupení. Za účelem 
zajištění proporcionality je tato povinnost 
omezena na teroristické trestné činy 
definované v článku 3 odst. 1 směrnice 
(EU) 2017/541. Z této oznamovací 
povinnosti nevyplývá povinnost 
poskytovatelů hostingových služeb takové 
důkazy aktivně vyhledávat. Dotčený 
členský stát je členský stát, který je 
příslušný pro vyšetřování a trestní stíhání 
teroristického trestného činu dle směrnice 
(EU) 2017/541 na základě národnosti 
pachatele nebo potenciální oběti trestného 
činu nebo cílové lokality teroristického 
činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Příslušné orgány v členských 
orgánech by měly mít možnost využívat 
takové informace k přijetí vyšetřovacích 
opatření dostupných v rámci právních 
předpisů členského státu nebo Unie, a to 
včetně evropského předávacího příkazu 
dle nařízení o evropských předávacích 
a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech14.

vypouští se

_________________
14 COM(2018) 225 final.
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Or. en

Pozměňovací návrh 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Příslušné orgány v členských 
orgánech by měly mít možnost využívat 
takové informace k přijetí vyšetřovacích 
opatření dostupných v rámci právních 
předpisů členského státu nebo Unie, a to 
včetně evropského předávacího příkazu 
dle nařízení o evropských předávacích 
a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech14.

vypouští se

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Příslušné orgány v členských 
orgánech by měly mít možnost využívat 
takové informace k přijetí vyšetřovacích 
opatření dostupných v rámci právních 
předpisů členského státu nebo Unie, a to 
včetně evropského předávacího příkazu 
dle nařízení o evropských předávacích 
a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech14.

(32) Příslušné orgány v členských 
orgánech by měly mít možnost využívat 
takové informace k přijetí vyšetřovacích 
opatření dostupných v rámci právních 
předpisů členského státu nebo Unie.

_________________
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14 COM(2018)225 final.

Or. en

Odůvodnění

Dosud neexistuje žádná dohoda týkající se návrhu v oblasti elektronických důkazů.

Pozměňovací návrh 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen od jedné 
hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu, musí poskytovatelé hostingových 
služeb zajistit, že kontaktní místo bude 
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 
lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen do jedné 
hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu, musí poskytovatelé hostingových 
služeb vystavení teroristickému obsahu 
zajistit, že kontaktní místo bude dostupné 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace 
o kontaktním místě by měly zahrnovat 
informace o jazyce, ve kterém se lze na 
kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
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služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
dostupné jejich obchodní podmínky.

nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
dostupné jejich obchodní podmínky. 
Poskytovatelé hostingových služeb by měli 
toto kontaktní místo zřídit, jakmile se o 
takovém obsahu dozvědí, nejpozději bez 
zbytečného odkladu poté, co obdrží první 
příkaz k odstranění obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl 
od zákonného zástupce slouží kontaktní 
místo k provozním účelům. Kontaktní 
místo poskytovatele hostingových služeb 
může spočívat ve vyhrazeném prostředku, 
který umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen od jedné 
hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu, musí poskytovatelé hostingových 
služeb zajistit, že kontaktní místo bude 
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 
lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
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lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
dostupné jejich obchodní podmínky.

dostupné jejich obchodní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl 
od zákonného zástupce slouží kontaktní 
místo k provozním účelům. Kontaktní 
místo poskytovatele hostingových služeb 
může spočívat ve vyhrazeném prostředku, 
který umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen od jedné 
hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu, musí poskytovatelé hostingových 
služeb zajistit, že kontaktní místo bude 
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 
lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 
lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
dostupné jejich obchodní podmínky.
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hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
dostupné jejich obchodní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Michał Boni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen od jedné 
hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu, musí poskytovatelé hostingových 
služeb zajistit, že kontaktní místo bude 
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 
lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen okamžitě po 
přijetí příkazu k odstranění obsahu, musí 
poskytovatelé hostingových služeb zajistit, 
že kontaktní místo bude dostupné 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Informace 
o kontaktním místě by měly zahrnovat 
informace o jazyce, ve kterém se lze na 
kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
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služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
dostupné jejich obchodní podmínky.

služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 
dostupné jejich obchodní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení. Na rozdíl 
od zákonného zástupce slouží kontaktní 
místo k provozním účelům. Kontaktní 
místo poskytovatele hostingových služeb 
může spočívat ve vyhrazeném prostředku, 
který umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen od jedné 
hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu, musí poskytovatelé hostingových 
služeb zajistit, že kontaktní místo bude 
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Informace o kontaktním místě by měly 
zahrnovat informace o jazyce, ve kterém se 
lze na kontaktní místo obracet. Za účelem 
umožnění komunikace mezi poskytovateli 
hostingových služeb a příslušnými orgány 
nabádáme poskytovatele hostingových 
služeb, aby umožnili komunikaci v jednom 
z úředních jazyků Unie, ve kterém jsou 

(33) Poskytovatelé hostingových služeb 
i členské státy musí zřídit kontaktní místa, 
která umožní rychlé zpracování příkazů 
k odstranění obsahu. Na rozdíl od 
zákonného zástupce slouží kontaktní místo 
k provozním účelům. Kontaktní místo 
poskytovatele hostingových služeb může 
spočívat ve vyhrazeném prostředku, který 
umožní elektronické podání příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení, 
a technických a personálních prostředcích 
umožňujících jejich rychlé zpracování. 
Kontaktní místo poskytovatele 
hostingových služeb se nemusí nacházet 
v Unii a poskytovatel hostingových služeb 
má možnost určit stávající kontaktní místo, 
pokud je takové kontaktní místo schopno 
plnit funkce stanovené tímto nařízením. 
Aby mohl být teroristický obsah odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen bez 
zbytečného odkladu po přijetí příkazu 
k odstranění obsahu, musí poskytovatelé 
hostingových služeb zajistit, že kontaktní 
místo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Informace o kontaktním místě by 
měly zahrnovat informace o jazyce, ve 
kterém se lze na kontaktní místo obracet. 
Za účelem umožnění komunikace mezi 
poskytovateli hostingových služeb 
a příslušnými orgány nabádáme 
poskytovatele hostingových služeb, aby 
umožnili komunikaci v jednom z úředních 
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dostupné jejich obchodní podmínky. jazyků Unie, ve kterém jsou dostupné 
jejich obchodní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil právního 
zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát 
vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho 
orgány by měly být schopné prosadit 
takové příkazy pomocí donucovacích 
opatření nerepresivní povahy, např. 
platba pokuty. Co se týče poskytovatele 
hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil zákonného 
zástupce. Co se týče poskytovatele 
hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil právního 
zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát 
vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho 
orgány by měly být schopné prosadit 
takové příkazy pomocí donucovacích 
opatření nerepresivní povahy, např. 
platba pokuty. Co se týče poskytovatele 
hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil zákonného 
zástupce. Co se týče poskytovatele 
hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil právního 
zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát 

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil zákonného 
zástupce. Co se týče poskytovatele 
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vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho 
orgány by měly být schopné prosadit 
takové příkazy pomocí donucovacích 
opatření nerepresivní povahy, např. 
platba pokuty. Co se týče poskytovatele 
hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil právního 
zástupce. Nicméně pokud jiný členský stát 
vydá příkaz k odstranění obsahu, jeho 
orgány by měly být schopné prosadit 
takové příkazy pomocí donucovacích 
opatření nerepresivní povahy, např. 
platba pokuty. Co se týče poskytovatele 
hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

(34) Protože neexistuje požadavek, aby 
poskytovatelé služeb zajistili fyzickou 
přítomnost na území Unie, je nutné 
jednoznačně určit, do příslušnosti kterého 
členského státu spadá poskytovatel 
hostingových služeb nabízející služby 
v Unii. Obecně platí, že poskytovatel 
hostingových služeb spadá do příslušnosti 
členského státu, ve kterém má hlavní 
provozovnu nebo kde určil zákonného 
zástupce. Co se týče poskytovatele 
hostingových služeb, který nemá v Unii 
žádnou provozovnu ani určeného 
zákonného zástupce, členský stát by měl 
být i přesto schopen stanovit sankcích, a to 
za předpokladu, že bude respektována 
zásada ne bis in idem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Poskytovatelé hostingových služeb, 
kteří nemají provozovnu v Unii, musí 
písemně určit zákonného zástupce, aby 
zajistili plnění povinností stanovených 
tímto nařízením a jejich prosazování.

(35) Poskytovatelé hostingových služeb, 
kteří nemají provozovnu v Unii, musí 
písemně určit zákonného zástupce, aby 
zajistili plnění povinností stanovených 
tímto nařízením a jejich prosazování. 
Poskytovatelé hostingových služeb mohou 
využívat stávajícího zákonného zástupce 
za předpokladu, že tento zákonný zástupce 
je schopen plnit funkce stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušné orgány. 
Požadavek určit příslušné orgány nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale 
uložení úkolů a funkcí stanovených tímto 
nařízením stávajícím orgánům. Toto 
nařízení vyžaduje určit orgány pověřené 
vydáváním příkazů k odstranění obsahu, 
hlášením, dohledem nad proaktivními 
opatřeními a ukládáním sankcí. Je na 
rozhodnutí členských států, kolik orgánů 
těmito úkoly pověří. 

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušné orgány. 
Požadavek určit příslušné orgány nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale 
uložení úkolů a funkcí stanovených tímto 
nařízením stávajícím orgánům. Toto 
nařízení vyžaduje určit orgány pověřené 
vydáváním příkazů k odstranění obsahu, 
dohledem nad proaktivními opatřeními 
a ukládáním sankcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušné orgány. 
Požadavek určit příslušné orgány nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, 
ale uložení úkolů a funkcí stanovených 
tímto nařízením stávajícím orgánům. Toto 
nařízení vyžaduje určit orgány pověřené 
vydáváním příkazů k odstranění obsahu, 
hlášením, dohledem nad proaktivními 
opatřeními a ukládáním sankcí. Je na 
rozhodnutí členských států, kolik orgánů 
těmito úkoly pověří. 

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušný orgán. 
Požadavek určit příslušný orgán nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nového orgánu, 
ale uložení úkolů a funkcí stanovených 
tímto nařízením stávajícímu orgánu. Toto 
nařízení vyžaduje určit orgán pověřený 
vydáváním příkazů k odstranění obsahu, 
hlášením, dohledem nad proaktivními 
opatřeními a ukládáním sankcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušné orgány. 
Požadavek určit příslušné orgány nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale 
uložení úkolů a funkcí stanovených tímto 
nařízením stávajícím orgánům. Toto 
nařízení vyžaduje určit orgány pověřené 
vydáváním příkazů k odstranění obsahu, 
hlášením, dohledem nad proaktivními 
opatřeními a ukládáním sankcí. Je na 
rozhodnutí členských států, kolik orgánů 
těmito úkoly pověří. 

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit nezávislé a nestranné 
veřejné příslušné orgány. Požadavek určit 
příslušné orgány nemusí nutně vyžadovat 
zřízení nových orgánů, ale uložení úkolů 
a funkcí stanovených tímto nařízením 
stávajícím orgánům. Toto nařízení 
vyžaduje určit orgány pověřené vydáváním 
příkazů k odstranění obsahu, dohledem nad 
proaktivními opatřeními a ukládáním 
sankcí. Je na rozhodnutí členských států, 
kolik orgánů těmito úkoly pověří. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušné orgány. 
Požadavek určit příslušné orgány nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale 
uložení úkolů a funkcí stanovených tímto 
nařízením stávajícím orgánům. Toto 
nařízení vyžaduje určit orgány pověřené 
vydáváním příkazů k odstranění obsahu, 
hlášením, dohledem nad proaktivními 
opatřeními a ukládáním sankcí. Je na 
rozhodnutí členských států, kolik orgánů 
těmito úkoly pověří. 

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy v souladu se svými 
omezeními vyplývajícími z ústavy určit 
příslušný orgán. Požadavek určit jeden 
příslušný orgán nemusí nutně vyžadovat 
zřízení nových orgánů, ale uložení úkolů 
a funkcí stanovených tímto nařízením 
stávajícím orgánům. Toto nařízení 
vyžaduje určit orgány pověřené vydáváním 
příkazů k odstranění obsahu, hlášením, 
dohledem nad proaktivními opatřeními 
a ukládáním sankcí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušné orgány. 
Požadavek určit příslušné orgány nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale 
uložení úkolů a funkcí stanovených tímto 
nařízením stávajícím orgánům. Toto 
nařízení vyžaduje určit orgány pověřené 
vydáváním příkazů k odstranění obsahu, 
hlášením, dohledem nad proaktivními 
opatřeními a ukládáním sankcí. Je na 
rozhodnutí členských států, kolik orgánů 

(37) Pro účely tohoto nařízení musí 
členské státy určit příslušné soudní orgány. 
Požadavek určit příslušné orgány nemusí 
nutně vyžadovat zřízení nových orgánů, ale 
uložení úkolů a funkcí stanovených tímto 
nařízením stávajícím soudním orgánům. 
Toto nařízení vyžaduje určit orgány 
pověřené vydáváním příkazů k odstranění 
obsahu, dohledem nad dodatečnými 
opatřeními a ukládáním sankcí. Je na 
rozhodnutí členských států, kolik orgánů 
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těmito úkoly pověří. těmito úkoly pověří. 

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Členské státy by měly o 
příslušných orgánech zřízených podle 
tohoto nařízení informovat Komisi, která 
by měla zveřejnit on-line registr 
příslušných orgánů v jednotlivých 
členských státech. Tento on-line registr by 
měl být snadno dostupný, aby usnadnil 
rychlé ověření pravosti příkazů 
k odstranění obsahu ze strany 
poskytovatelů hostingových služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah 
či zamezit přístupu k němu do jedné 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
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hodiny od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu. Neplnění povinností 
v jednotlivých případech lze postihovat 
s ohledem na zásadu ne bis in idem 
a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné 
nedostatky. Za účelem zajištění právní 
jistoty musí nařízení stanovit, v jakém 
rozsahu mohou podléhat relevantní 
povinnosti sankcím. Sankce za neplnění 
článku 6 by měly být uplatněny ve vztahu 
k povinnostem vyplývajícím z žádosti 
o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo 
rozhodnutí o uložení dalších proaktivních 
opatření dle článku 6 odst. 4. Při 
stanovení, zda uložit finanční postihy, je 
třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. Při 
stanovení, zda uložit finanční postihy, je 
třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
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zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Příslušný orgán by 
navíc měl vzít v úvahu, zda je poskytovatel 
hostingových služeb začínajícím 
podnikem nebo malým a středním 
podnikem, a měl by určit pro každý 
jednotlivý případ, zda měl schopnost 
náležitě plnit vydaný příkaz. V 
odůvodněných případech může příslušný 
orgán rozhodnout o pozastavení nebo 
snížení sankcí v případě začínajícího 
podniku nebo malého a středního 
podniku. Členské státy musí zajistit, aby 
sankce nemotivovaly k odstraňování 
obsahu, který není teroristickým obsahem.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, které mohou mít 
správní nebo trestní povahu, a to 
v příslušných případech včetně pokynů pro 
stanovení pokut. Obzvláště přísné sankce 
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hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

je třeba uplatňovat v případě, že 
poskytovatel hostingových služeb 
systematicky neplní povinnost odstraňovat 
teroristický obsah či zamezit přístupu 
k němu do jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Neplnění povinností 
v jednotlivých případech lze postihovat 
s ohledem na zásadu ne bis in idem 
a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné 
nedostatky. Členské státy by měly při 
rozhodování o tom, zda se mají použít 
sankce, vzít v úvahu zprávy předané 
poskytovateli hostingových služeb, pokud 
nebyly schopny včas doručit příkaz 
k odstranění obsahu. Členské státy by 
měly vzít v úvahu ekonomickou a 
technickou kapacitu poskytovatelů 
hostingových služeb. Za účelem zajištění 
právní jistoty musí nařízení stanovit, 
v jakém rozsahu mohou podléhat 
relevantní povinnosti sankcím. Sankce za 
neplnění článku 6 by měly být uplatněny 
ve vztahu k povinnostem vyplývajícím 
z žádosti o zprávu dle článku 6 odst. 2 
nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
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nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení 
dalších proaktivních opatření dle článku 6 
odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční 
postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit 
finanční situaci poskytovatele. Členské 
státy musí zajistit, aby sankce 
nemotivovaly k odstraňování obsahu, který 
není teroristickým obsahem. 

nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. Při 
stanovení, zda uložit finanční postihy, je 
třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
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pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení 
dalších proaktivních opatření dle článku 6 
odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční 
postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit 
finanční situaci poskytovatele. Členské 
státy musí zajistit, aby sankce 
nemotivovaly k odstraňování obsahu, který 
není teroristickým obsahem. 

pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky odmítá 
odstraňovat nezákonný teroristický obsah 
bez zbytečného odkladu od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Neplnění povinností 
v jednotlivých případech lze postihovat 
s ohledem na zásadu ne bis in idem 
a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné 
nedostatky. Za účelem zajištění právní 
jistoty musí nařízení stanovit, v jakém 
rozsahu mohou podléhat relevantní 
povinnosti sankcím. Při stanovení, zda 
uložit finanční postihy, je třeba náležitým 
způsobem zjistit finanční situaci 
poskytovatele. Členské státy musí zajistit, 
aby sankce nemotivovaly k odstraňování 
obsahu, který není nezákonným 
teroristickým obsahem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
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zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení 
dalších proaktivních opatření dle článku 6 
odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční 
postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit 
finanční situaci poskytovatele. Členské 
státy musí zajistit, aby sankce 
nemotivovaly k odstraňování obsahu, který 
není teroristickým obsahem. 

zamezit přístupu k němu bez zbytečného 
odkladu od přijetí příkazu k odstranění 
obsahu. Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. Při 
stanovení, zda uložit finanční postihy, je 
třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
nezákonným teroristickým obsahem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut, s cílem zajistit přiměřenost sankcí, 
a to v závislosti na velikosti a prostředcích 
poskytovatele hostingových služby. 
Obzvláště přísné sankce je třeba uplatňovat 
v případě, že poskytovatel hostingových 
služeb systematicky neplní povinnost 
odstraňovat teroristický obsah či zamezit 
přístupu k němu do jedné hodiny od přijetí 
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zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

příkazu k odstranění obsahu. Neplnění 
povinností v jednotlivých případech lze 
postihovat s ohledem na zásadu ne bis in 
idem a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné 
nedostatky. Za účelem zajištění právní 
jistoty musí nařízení stanovit, v jakém 
rozsahu mohou podléhat relevantní 
povinnosti sankcím. Sankce za neplnění 
článku 6 by měly být uplatněny ve vztahu 
k povinnostem vyplývajícím z žádosti 
o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo 
rozhodnutí o uložení dalších proaktivních 
opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, 
zda uložit finanční postihy, je třeba 
náležitým způsobem zjistit finanční situaci 
poskytovatele. Členské státy musí zajistit, 
aby sankce nemotivovaly k odstraňování 
obsahu, který není teroristickým obsahem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
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zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem, měly by trestat 
poškozující odstranění zákonného obsahu 
vytvořeného v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových služeb 
a v tomto ohledu bude v celé Evropské 
unii přijat jednotný přístup. Členské státy 
musí přijmout pravidla pro sankce, a to 
v příslušných případech včetně pokynů pro 
stanovení pokut. Obzvláště přísné sankce 
je třeba uplatňovat v případě, že 
poskytovatel hostingových služeb 
systematicky neplní povinnost odstraňovat 
teroristický obsah či zamezit přístupu 
k němu do jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Neplnění povinností 
v jednotlivých případech lze postihovat 
s ohledem na zásadu ne bis in idem 
a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné 
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nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem.

nedostatky. Za účelem zajištění právní 
jistoty musí nařízení stanovit, v jakém 
rozsahu mohou podléhat relevantní 
povinnosti sankcím. Sankce za neplnění 
článku 6 by měly být uplatněny ve vztahu 
k povinnostem vyplývajícím z žádosti 
o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo 
rozhodnutí o uložení dalších proaktivních 
opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, 
zda uložit finanční postihy, je třeba 
náležitým způsobem zjistit finanční situaci 
poskytovatele. Členské státy by měly 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem.

Or. ro

Pozměňovací návrh 244
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 

(38) Sankce mohou přispět k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště odrazující sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu po přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Neplnění povinností 
v jednotlivých případech lze postihovat 
s ohledem na zásadu ne bis in idem 
a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné a 
přetrvávající nedostatky, zájem za účelem 
zisku a další faktory, které zmírňují nebo 
zhoršují nedostatky při odstraňování 
teroristického obsahu. Sankce a případné 
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Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení 
dalších proaktivních opatření dle článku 6 
odst. 4. Při stanovení, zda uložit finanční 
postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit 
finanční situaci poskytovatele. Členské 
státy musí zajistit, aby sankce 
nemotivovaly k odstraňování obsahu, který 
není teroristickým obsahem. 

sankce by neměly podporovat svévolné 
odstranění obsahu, který není 
teroristickým obsahem, poskytovateli 
služeb. Za účelem zajištění právní jistoty 
musí nařízení stanovit, v jakém rozsahu 
mohou podléhat relevantní povinnosti 
sankcím. Při stanovení, zda uložit finanční 
postihy, je třeba náležitým způsobem zjistit 
finanční situaci poskytovatele. Členské 
státy musí zajistit, aby sankce 
nemotivovaly k odstraňování obsahu, který 
není teroristickým obsahem.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 

(38) Sankce mohou být nezbytné 
k zajištění účinného provádění povinností 
dle tohoto nařízení poskytovateli 
hostingových služeb. Členské státy musí 
přijmout pravidla pro sankce, a to 
v příslušných případech včetně pokynů pro 
stanovení pokut. Obzvláště přísné sankce 
je třeba uplatňovat v případě, že 
poskytovatel hostingových služeb 
systematicky neplní povinnost odstraňovat 
teroristický obsah či zamezit přístupu 
k němu do jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Neplnění povinností 
v jednotlivých případech lze postihovat 
s ohledem na zásadu ne bis in idem 
a zásadu proporcionality a zajistit, že 
takové sankce zohledňují soustavné 
nedostatky. Za účelem zajištění právní 
jistoty musí nařízení stanovit, v jakém 
rozsahu mohou podléhat relevantní 
povinnosti sankcím. Sankce za neplnění 
článku 6 by měly být uplatněny ve vztahu 
k povinnostem vyplývajícím z žádosti 
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6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

o zprávu dle článku 6 odst. 2 nebo 
rozhodnutí o uložení dalších proaktivních 
opatření dle článku 6 odst. 4. Při stanovení, 
zda uložit finanční postihy, je třeba 
náležitým způsobem zjistit finanční situaci 
poskytovatele. Členské státy musí zajistit, 
aby sankce nemotivovaly k odstraňování 
obsahu, který není teroristickým obsahem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Michał Boni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu urychleně po 
přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
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situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Aby bylo možné v nezbytných 
případech provádět rychlé změny obsahu 
šablon, které budou sloužit pro účely 
tohoto nařízení, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, aby mohla 
změnit přílohy I, II a III tohoto nařízení. 
Aby bylo možné zohlednit vývoj 
technologií a souvisejícího právního rámce, 
Komise by rovněž měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
aby toto nařízení mohla doplnit o technické 
požadavky na elektronické prostředky 
využívané příslušnými orgány k přenosu 
příkazů k odstranění obsahu. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů15 
ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států, přičemž 
jejich odborníci mají automaticky přístup 
na setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(40) Aby bylo možné v nezbytných 
případech provádět rychlé změny obsahu 
šablon, které budou sloužit pro účely 
tohoto nařízení, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, aby mohla 
změnit přílohy I, II a III tohoto nařízení. 
Aby bylo možné zohlednit vývoj 
technologií a souvisejícího právního rámce, 
Komise by rovněž měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
aby toto nařízení mohla doplnit o technické 
požadavky na elektronické prostředky 
využívané příslušnými orgány k přenosu 
příkazů k odstranění obsahu a k určení 
toho, co odpovídá významnému počtu 
nesporných příkazů k odstranění obsahu 
podle tohoto nařízení. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů15 
ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států, přičemž 
jejich odborníci mají automaticky přístup 
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na setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________
15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, str. 1. 15 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci doplněné v článku 19.

Pozměňovací návrh 248
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy musí shromažďovat 
informace o zavádění právních předpisů. 
Za účelem získání informací pro hodnocení 
právního předpisu je nutné stanovit 
podrobný program monitorování výstupů, 
výsledků a dopadů tohoto nařízení. 

(41) Členské státy musí shromažďovat 
informace o zavádění právních předpisů, 
včetně informací o počtu případů 
úspěšného odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů v 
důsledku tohoto nařízení. Za účelem 
získání informací pro hodnocení právního 
předpisu je nutné stanovit podrobný 
program monitorování výstupů, výsledků 
a dopadů tohoto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Na základě zjištění a závěrů 
prováděcí zprávy a výsledku monitorování 
by měla Komise provést hodnocení tohoto 

(42) Na základě zjištění a závěrů 
prováděcí zprávy a výsledku monitorování 
by měla Komise provést hodnocení tohoto 



AM\1177908CS.docx 53/98 PE636.150v02-00

CS

nařízení, a to až po třech letech od 
okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost. 
Hodnocení by mělo být založeno na pěti 
kritériích efektivnosti, účinnosti, 
relevantnosti, soudržnosti a přidané 
hodnoty EU. Posoudí fungování různých 
provozních a technických opatření 
stanovených tímto nařízením, a to včetně 
účinnosti opatření pro zlepšení odhalování, 
identifikace a odstraňování teroristického 
obsahu a účinnosti ochranných 
mechanismů, a také dopady na potenciálně 
dotčená práva a zájmy třetích stran, a to 
včetně přezkumu požadavku informovat 
poskytovatele obsahu.

nařízení, a to po třech letech od okamžiku, 
kdy nařízení vstoupí v platnost. Posoudí 
fungování různých opatření stanovených 
tímto nařízením, a to včetně účinnosti 
opatření pro zlepšení odhalování, 
identifikace a odstraňování teroristického 
obsahu a účinnosti ochranných 
mechanismů, a také dopady na potenciálně 
dotčená základní práva, včetně svobody 
projevu a informací, práva na svobodu a 
pluralitu sdělovacích prostředků, svobody 
podnikání a práv na soukromí a na 
ochranu osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Na základě zjištění a závěrů 
prováděcí zprávy a výsledku monitorování 
by měla Komise provést hodnocení tohoto 
nařízení, a to až po třech letech od 
okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost. 
Hodnocení by mělo být založeno na pěti 
kritériích efektivnosti, účinnosti, 
relevantnosti, soudržnosti a přidané 
hodnoty EU. Posoudí fungování různých 
provozních a technických opatření 
stanovených tímto nařízením, a to včetně 
účinnosti opatření pro zlepšení 
odhalování, identifikace a odstraňování 
teroristického obsahu a účinnosti 
ochranných mechanismů, a také dopady na 
potenciálně dotčená práva a zájmy třetích 
stran, a to včetně přezkumu požadavku 
informovat poskytovatele obsahu.

(42) Na základě zjištění a závěrů 
prováděcí zprávy a výsledku monitorování 
by měla Komise provést hodnocení tohoto 
nařízení, a to až po třech letech od 
okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost. 
Hodnocení by mělo být založeno na pěti 
kritériích nezbytnosti a proporcionality, 
účinnosti, relevantnosti, soudržnosti 
a přidané hodnoty EU. Posoudí fungování 
různých provozních a technických opatření 
stanovených tímto nařízením, a to včetně 
účinnosti odstraňování nezákonného 
teroristického obsahu, účinnosti 
ochranných mechanismů, a také dopady na 
dotčená základní práva a zájmy 
jednotlivců, a to včetně přezkumu 
požadavku informovat poskytovatele 
obsahu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajištění řádného fungování jednotného 
digitálního trhu pomocí prevence šíření 
teroristického obsahu online, nemůže být 
uspokojivě dosaženo členskými státy, ale 
spíše jej z důvodu rozsahu a účinků 
činnosti lze lépe dosáhnout na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 
cíle.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajištění řádného fungování jednotného 
digitálního trhu pomocí prevence šíření 
teroristického obsahu online, nemůže být 
uspokojivě dosaženo členskými státy, ale 
spíše jej z důvodu rozsahu a účinků 
činnosti lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

(43) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajištění řádného fungování jednotného 
digitálního trhu pomocí přispívání 
k vyšetřování teroristických trestných činů 
a řešení šíření teroristického obsahu 
online, nemůže být uspokojivě dosaženo 
členskými státy, ale spíše jej z důvodu 
rozsahu a účinků činnosti lze lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
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zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajištění řádného fungování jednotného 
digitálního trhu pomocí prevence šíření 
teroristického obsahu online, nemůže být 
uspokojivě dosaženo členskými státy, ale 
spíše jej z důvodu rozsahu a účinků 
činnosti lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle,

(43) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajištění řádného fungování jednotného 
digitálního trhu pomocí prevence šíření 
nezákonného teroristického obsahu online, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
členskými státy, ale spíše jej z důvodu 
rozsahu a účinků činnosti lze lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná 1. Toto nařízení stanoví cílená 
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pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

pravidla pro řešení zneužití hostingových 
služeb třetími stranami k šíření 
nezákonného teroristického obsahu online. 
Stanoví zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro řešení zneužití hostingových 
služeb k šíření nezákonného teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k veřejnému šíření 
teroristického obsahu online. Stanoví 
zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro omezení šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro řešení zneužití hostingových 
služeb k šíření teroristického obsahu 
online. Stanoví zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

1. Tato směrnice stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit šíření teroristického obsahu 
prostřednictvím jejich služeb a v případě 
potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit šíření teroristického obsahu 
prostřednictvím jejich služeb a v případě 
potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

a) pravidla týkající se rozumných a 
přiměřených povinností náležité péče, 
které mají poskytovatelé hostingových 
služeb, jejichž služby jsou obzvláště 
vystaveny nezákonnému teroristickému 
obsahu, uplatňovat s cílem minimalizovat 
šíření teroristického obsahu 
prostřednictvím jejich služeb a v případě 
potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit šíření teroristického obsahu 
prostřednictvím jejich služeb a v případě 
potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
řešit veřejné šíření nezákonného 
teroristického obsahu prostřednictvím 
jejich služeb a zajistit jeho rychlé 
odstranění v důsledku příkazu 
k odstranění obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Daniel Dalton

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit šíření teroristického obsahu 
prostřednictvím jejich služeb a v případě 
potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit veřejnému šíření teroristického 
obsahu prostřednictvím jejich služeb a v 
případě potřeby zajistit jeho rychlé 
odstranění;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit šíření teroristického obsahu 
prostřednictvím jejich služeb a v případě 

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit veřejnému šíření teroristického 
obsahu prostřednictvím jejich služeb a v 
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potřeby zajistit jeho rychlé odstranění; případě potřeby zajistit jeho rychlé 
odstranění;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb uplatňovat s cílem 
zabránit šíření teroristického obsahu 
prostřednictvím jejich služeb a v případě 
potřeby zajistit jeho rychlé odstranění;

a) pravidla týkající se povinností 
náležité péče, které mají poskytovatelé 
hostingových služeb zvláště vystavení 
teroristickému obsahu prostřednictvím 
svých služeb uplatňovat, aby v případě 
potřeby zajistili jeho odstranění;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
obsah poskytovatelé hostingových služeb 
rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s 
příslušnými orgány v jiných členských 
státech, s poskytovateli hostingových 
služeb a případně s příslušnými subjekty 
Unie. 

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
nezákonný teroristický obsah, umožnit, 
aby tento obsah poskytovatelé 
hostingových služeb v souladu s právními 
předpisy Unie, které poskytují vhodná 
ochranná opatření zajišťující základní 
práva, rychle odstranili, a usnadnit 
spolupráci s příslušnými soudními či 
správními orgány v jiných členských 
státech, s poskytovateli hostingových 
služeb a případně s příslušnými subjekty 
Unie. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
obsah poskytovatelé hostingových služeb 
rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s 
příslušnými orgány v jiných členských 
státech, s poskytovateli hostingových 
služeb a případně s příslušnými subjekty 
Unie. 

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
obsah poskytovatelé hostingových služeb v 
souladu s právními předpisy Unie, které 
poskytují vhodná ochranná opatření 
zajišťující základní práva, odstranili, a 
usnadnit spolupráci s příslušnými orgány v 
jiných členských státech, s poskytovateli 
hostingových služeb a případně s 
příslušnými subjekty Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
obsah poskytovatelé hostingových služeb 
rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s 
příslušnými orgány v jiných členských 
státech, s poskytovateli hostingových 
služeb a případně s příslušnými subjekty 
Unie. 

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
nezákonný teroristický obsah, umožnit, 
aby tento obsah poskytovatelé 
hostingových služeb rychle odstranili, a 
usnadnit spolupráci s příslušnými 
soudními a nezávislými správními orgány 
v jiných členských státech, s poskytovateli 
hostingových služeb a případně s 
příslušnými subjekty Unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
obsah poskytovatelé hostingových služeb 
rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s 
příslušnými orgány v jiných členských 
státech, s poskytovateli hostingových 
služeb a případně s příslušnými subjekty 
Unie. 

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat tento 
nezákonný teroristický obsah, umožnit, 
aby tento obsah poskytovatelé 
hostingových služeb v důsledku příkazu 
k odstranění rychle odstranili, a usnadnit 
spolupráci s příslušnými orgány v jiných 
členských státech a s poskytovateli 
hostingových služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Auke Zijlstra

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Opatření, která znemožňují 
zveřejnění na internetu, jako jsou filtry 
nahrávaného obsahu, porušují čl. 7.3 
holandské ústavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2a. Tímto nařízením není dotčena 
povinnost dodržovat základní práva 
a obecné právní zásady zakotvené 
v článku 6 Smlouvy o Evropské unii. 
Členské státy mohou stanovit podmínky, 
které jsou vyžadovány základními 
zásadami týkajícími se svobody tisku 
a svobody a plurality sdělovacích 
prostředků a jsou s těmito zásadami v 
souladu.

Or. en

Odůvodnění

Svoboda tisku je kromě různých ústavních a zákonných práv na svobodu tisku na vnitrostátní 
úrovni základním právem uznávaným ve smlouvách EU a v Listině základních práv Evropské 
unie. Proto je důležité zajistit, aby byla všechna opatření přijatá na základě tohoto nařízení 
sladěna s různými systémy ochrany svobody tisku v členských státech (např. používání 
osvědčení o vydávání, které existují v několika členských státech).

Pozměňovací návrh 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Obsah šířený pro vzdělávací, 
žurnalistické, umělecké či výzkumné účely 
nebo zvyšování povědomí o boji proti 
teroristické činnosti se považuje za obsah 
pro oprávněné účely, a je proto vyloučen z 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se použije, aniž jsou 
dotčeny základní zásady EU a vnitrostátní 
právní předpisy týkající se svobody 
projevu, svobody tisku a svobody a 
pluralismu sdělovacích prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tímto nařízením není dotčena 
povinnost dodržovat základní práva 
a obecné právní zásady zakotvené 
v článku 6 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se nevztahuje na 
obsah, který se šíří pro vzdělávací, 
umělecké, žurnalistické či výzkumné účely 
nebo pro účely zvyšování povědomí o boji 
proti teroristické činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
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Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se nevztahuje na 
obsah, který se šíří pro vzdělávací, 
žurnalistické, umělecké či výzkumné účely 
nebo pro účely zvyšování povědomí o boji 
proti terorismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Obsah, který se šíří pro vzdělávací, 
žurnalistické, umělecké či výzkumné účely 
nebo pro zvyšování povědomí o boji proti 
terorismu, je vyloučen.

Or. en

Odůvodnění

Viz také připomínky Agentury pro základní práva.

Pozměňovací návrh 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
články 14 a 15 směrnice 2000/31/ES.
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Pozměňovací návrh 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice nemá za následek 
změnu směrnice (ES) 2000/31.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
povinnosti dodržovat základní práva 
a obecné právní zásady zakotvené 
v článku 6 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Toto nařízení se vztahuje na 
dodržování svobody projevu a je v souladu 
s ústavami členských států.
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Pozměňovací návrh 282
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tímto nařízením není dotčen režim 
odpovědnosti v rámci směrnice 
2000/31/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
povinnosti vyplývající ze směrnice 
2003/31/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Tato směrnice nemá vliv na 
použitelná pravidla týkající se zpracování 
osobních údajů, zejména nařízení (EU) 
2016/679 a směrnici (EU) 2016/680.
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Pozměňovací návrh 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: Pro účely tohoto nařízení se následující 
definice vykládají podle článků 5 a 7 
směrnice (EU) 2017/541 o boji proti 
terorismu a rozumí se:

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti, jehož hlavní podnikatelská 
činnost spočívá v uchovávání a 
zveřejňování informací poskytovaných 
poskytovatelem obsahu a na jeho žádost. 
Pro účely tohoto nařízení se 
mikropodniky, malé a střední podniky, 
služby elektronických komunikací, on-line 
tržiště a poskytovatelé infrastruktury jako 
služby považují za poskytovatele 
hostingových služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Viz také připomínky Agentury pro základní práva k nutnosti odstranit odkaz na „třetí strany“.
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Pozměňovací návrh 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících  v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti zaměřených na koncové 
uživatele spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti. To 
vylučuje poskytování služeb na jiných 
úrovních internetové infrastruktury, než 
je úroveň aplikace, stejně jako služby 
elektronických komunikací ve smyslu 
směrnice (EU) 2018/1972; 

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících  v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti, jehož hlavním účelem nebo 
jedním z nich je nabízet uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti, a 
který má obecnou kontrolu nad uloženými 
a zpracovanými údaji o obsahu a má 
k nim přístup;

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Michał Boni

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících  v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících  v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících  v uchovávání 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
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informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících  v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících  v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti, který uchovává informace 
poskytované poskytovatelem obsahu 
a na jeho žádost a zpřístupňuje informace 
veřejnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám; 

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a jehož hlavním účelem je 
zpřístupňování a poskytování obsahu 
široké veřejnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „poskytovatelem obsahu“ uživatel, 
který poskytl informace, které jsou nebo 
byly na žádost uživatele uloženy 
poskytovatelem hostingových služeb; 

2) „poskytovatelem obsahu“ uživatel, 
který poskytl údaje o obsahu, které jsou 
nebo byly na žádost uživatele uloženy a 
zpřístupněny veřejnosti poskytovatelem 
hostingových služeb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „poskytovatelem obsahu“ uživatel, 
který poskytl informace, které jsou nebo 
byly na žádost uživatele uloženy 
poskytovatelem hostingových služeb; 

2) „poskytovatelem obsahu“ uživatel, 
který záměrně poskytl informace, které 
jsou nebo byly na žádost uživatele uloženy 
poskytovatelem hostingových služeb; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „poskytovatelem obsahu“ uživatel, 
který poskytl informace, které jsou nebo 
byly na žádost uživatele uloženy 
poskytovatelem hostingových služeb; 

2) „poskytovatelem obsahu“ uživatel, 
který záměrně poskytl informace, které 
jsou nebo byly na žádost uživatele uloženy 
poskytovatelem hostingových služeb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „poskytováním služeb v Unii“  
umožnění právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom nebo více členských 
státech využívat služeb poskytovatele 
hostingových služeb, který má významné 
spojení s tímto členským státem nebo 
členskými státy, například:

3) „poskytováním služeb v Unii“ 
umožnění právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom nebo více členských 
státech využívat služeb poskytovatele 
hostingových služeb bez ohledu na to, zda 
je od koncového uživatele vyžadována 
platba, který má významné spojení s tímto 
členským státem nebo členskými státy, 
například:

Or. en

Odůvodnění

Sladěno s čl. 3 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 299
Josef Weidenholzer
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „poskytováním služeb v Unii“  
umožnění právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom nebo více členských 
státech využívat služeb poskytovatele 
hostingových služeb, který má významné 
spojení s tímto členským státem nebo 
členskými státy, například:

3) „poskytováním služeb v Unii“ 
umožnění právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom nebo více členských 
státech využívat služeb poskytovatele 
hostingových služeb a mít významné 
spojení s tímto členským státem nebo 
členskými státy, například:

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaměření činností na jeden nebo 
více členských státech.

c) zaměření činností na uživatele 
v jednom nebo více členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „teroristickými trestnými činy“ 
trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541;

4) „teroristickými trestnými činy“ 
úmyslné činy vymezené v čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541, jsou-li spáchány 
s určitým teroristickým cílem 
definovaným v čl. 3 odst. 2 uvedené 
směrnice;
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Or. en

Pozměňovací návrh 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „teroristickými trestnými činy“ 
trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541;

4) „teroristickými trestnými činy“ 
úmyslné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541, pokud jsou 
spáchány v souladu s jedním z cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 směrnice (EU) 
2017/541;

Or. en

Odůvodnění

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM, namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Pozměňovací návrh 303
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „teroristickými trestnými činy“ 
trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541;

4) „teroristickými trestnými činy“ 
úmyslné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 a 
pokud jsou spáchány v souladu s jedním 
z cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 směrnice 
(EU) 2017/541;

Or. en



PE636.150v02-00 76/98 AM\1177908CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 304
Michał Boni

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „teroristickými trestnými činy“ 
trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541;

4) „teroristickými trestnými činy“ 
úmyslné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „teroristickými trestnými činy“ 
trestné činy ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice (EU) 2017/541;

4) „teroristickými trestnými činy“ 
trestné činy ve smyslu článku 3 směrnice 
(EU) 2017/541;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací: 

5) „teroristickým obsahem“ jakýkoliv 
materiál, který zjevně podněcuje ke 
spáchání teroristických trestných činů 
uvedených v čl. 3 odst. 1 směrnice 
2017/741/EU v souladu s definicí 
stanovenou vnitrostátními právními 
předpisy, čímž vzniká jasné a značné 



AM\1177908CS.docx 77/98 PE636.150v02-00

CS

nebezpečí, že budou tyto činy spáchány. 
Materiály šířené pro vzdělávací, 
žurnalistické a výzkumné účely, jakož i 
projevy radikálních, polemických nebo 
kontroverzních názorů ve veřejné diskusi 
o citlivých politických otázkách by neměly 
být považovány za teroristický obsah; 

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací: 

5) „nezákonný teroristický obsah“ 
odkazuje na jakýkoliv trestný čin 
definovaný v článcích 5 až 7 směrnice 
2017/541 o boji proti terorismu; 

Or. en

Odůvodnění

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Pozměňovací návrh 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 5) „teroristickým obsahem“ materiál, 
včetně zpráv nebo obrazů, který 
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nebo více z těchto informací: představuje veřejnou provokaci ke 
spáchání teroristického činu, zahrnující 
jednu nebo více z těchto informací:

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Michał Boni

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací: 

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací, které mohou 
přispět ke spáchání úmyslných činů 
uvedených v čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 
2017/541: 

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací: 

5) „teroristickým obsahem“ zjevně 
nezákonná informace kvalifikovaná jako 
jeden nebo více z trestných činů 
definovaných v článcích 5 až 7 směrnice 
2017/541 o boji proti terorismu. 

Or. en

Odůvodnění

Sladění definic s již existujícím právním předpisem EU, zejména se směrnicí 2017/541 o boji 
proti terorismu.
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Pozměňovací návrh 311
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací: 

5) „nezákonným teroristickým 
obsahem“ jedna nebo více z těchto 
informací: 

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací: 

5) „nezákonným teroristickým 
obsahem“ informace, které zjevným 
způsobem: 

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „teroristickým obsahem“ jedna 
nebo více z těchto informací: 

5) „nezákonným teroristickým 
obsahem“ informace, které zjevným 
způsobem: 

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 
včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové činy budou spáchány; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 
včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové činy budou spáchány; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sladění definic s již existujícím právním předpisem EU, zejména se směrnicí 2017/541 o boji 
proti terorismu.

Pozměňovací návrh 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 

vypouští se
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včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové činy budou spáchány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 
včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové činy budou spáchány; 

a) úmyslně podněcují k teroristickým 
trestným činům nebo je obhajují, což 
představuje zjevné riziko, že jeden nebo 
více takových trestných činů může být 
spácháno; 

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 
včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové činy budou spáchány; 

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 
včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové trestné činy mohou být 
spáchány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněcování k teroristickým 
trestným činům, nebo jejich obhajování, 
včetně jejich glorifikace představující 
riziko, že takové činy budou spáchány; 

a) úmyslně podněcují k teroristickým 
trestným činům nebo je obhajují, což 
představuje zjevné riziko, že takové činy 
budou spáchány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání 
teroristickým trestným činům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání 
teroristickým trestným činům;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sladění definic s již existujícím právním předpisem EU, zejména se směrnicí 2017/541 o boji 
proti terorismu.

Pozměňovací návrh 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání 
teroristickým trestným činům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání 
teroristickým trestným činům;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Pozměňovací návrh 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání 
teroristickým trestným činům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání teroristickým 
trestným činům;

b) podpora činností teroristické 
skupiny, zejména vybízením, vyzýváním 
nebo obhajováním osob nebo skupin osob 
k účasti na činnostech teroristické 
skupiny, včetně poskytování informací 
nebo materiálních zdrojů nebo 
financováním jejich činností jakýmkoliv 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora napomáhání 
teroristickým trestným činům;

b) vyzývání osob nebo skupinu osob 
ke spáchání teroristických trestných činů 
nebo k napomáhání jejich páchání;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Eva Joly
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 
teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sladění definic s již existujícím právním předpisem EU, zejména se směrnicí 2017/541 o boji 
proti terorismu.

Pozměňovací návrh 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 
teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 

vypouští se
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teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 
teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

c) úmyslně podporuje činnosti 
teroristické skupiny, na které se vztahuje 
společný postoj 2001/93 /SZBP, zejména 
podněcováním, vyzýváním nebo 
obhajováním osob nebo skupiny osob k 
účasti na činnostech teroristické skupiny, 
a to i poskytováním informací nebo 
materiálních zdrojů, nebo financováním 
jejich činností jakýmkoliv způsobem;

Or. en

Odůvodnění

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Pozměňovací návrh 331
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 
teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

c) úmyslně podporuje činnosti 
teroristické skupiny, na které se vztahuje 
společný postoj 2001/93 /SZBP, zejména 
podněcováním, vyzýváním nebo 
obhajováním osob nebo skupiny osob k 
účasti na činnostech teroristické skupiny, 
a to i poskytováním informací nebo 
materiálních zdrojů, nebo financováním 
jejich činností jakýmkoliv způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 
teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména vyzýváním osob nebo 
skupiny osob k účasti na trestné činnosti 
teroristické skupiny či k podpoře 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) napomáhá činnostem teroristické 
skupiny, zejména podporou účasti v 

c) napomáhá trestným činnostem 
teroristické skupiny, zejména podporou 
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teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

účasti v teroristické skupině či podporou 
teroristické skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 3 
směrnice (EU) 2017/541;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokyny týkající se metod či technik 
za účelem spáchání teroristických 
trestných činů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokyny týkající se metod či technik 
za účelem spáchání teroristických 
trestných činů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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d) pokyny týkající se metod či technik 
za účelem spáchání teroristických 
trestných činů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sladění definic s již existujícím právním předpisem EU, zejména se směrnicí 2017/541 o boji 
proti terorismu.

Pozměňovací návrh 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokyny týkající se metod či technik 
za účelem spáchání teroristických trestných 
činů.

d) záměrně dává pokyny o výrobě 
nebo použití výbušnin, střelných zbraní 
nebo jiných zbraní nebo škodlivých či 
nebezpečných látek nebo o jiných 
specifických metodách či technikách za 
účelem spáchání teroristických trestných 
činů nebo přispívání k jejich páchání.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokyny týkající se metod či technik 
za účelem spáchání teroristických trestných 
činů.

d) záměrně dává pokyny o výrobě 
nebo použití výbušnin, střelných zbraní 
nebo jiných zbraní nebo škodlivých či 
nebezpečných látek nebo o jiných 
specifických metodách či technikách za 
účelem spáchání teroristických trestných 
činů nebo přispívání k jejich páchání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokyny týkající se metod či technik 
za účelem spáchání teroristických trestných 
činů.

d) poskytování pokynů o metodách 
nebo technikách, včetně výroby nebo 
používání výbušnin, střelných zbraní nebo 
jiných zbraní nebo škodlivých či 
nebezpečných látek, jakož i chemických, 
biologických, radiologických a jaderných 
materiálů za účelem spáchání 
teroristických trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podává pokyny k výrobě nebo 
použití výbušnin, střelných nebo jiných 
zbraní nebo škodlivých či nebezpečných 
látek, nebo k jiným specifickým metodám 
či technikám za účelem spáchání 
trestných činů nebo přispívání k jejich 
páchání.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Ana Gomes

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) Vyjádření radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách by však nemělo být považováno 
za teroristický obsah.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením nezákonného 
teroristického obsahu“ zpřístupnění 
nezákonného teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb s jasným úmyslem 
podněcovat k teroristickému trestnému 
činu, podněcovat nebo přispívat k jeho 
páchání, s výjimkou šíření informací pro 
vzdělávací, žurnalistické, umělecké nebo 
výzkumné účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb s jasným úmyslem 
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hostingových služeb; podněcovat k teroristickému trestnému 
činu, podněcovat nebo přispívat k jeho 
páchání, s výjimkou šíření informací pro 
vzdělávací, žurnalistické, umělecké nebo 
výzkumné účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením nezákonného 
teroristického obsahu“ zpřístupnění 
nezákonného teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením nezákonného 
teroristického obsahu“ zpřístupnění 
nezákonného teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu široké 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Michał Boni

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
veřejné zpřístupnění teroristického obsahu 
prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „souvisejícími údaji“ pouze údaje 
o účastníkovi a přístupové údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „souvisejícími údaji“ pouze údaje 
o účastníkovi a přístupové údaje

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „příslušným orgánem“ určený 
vnitrostátní soudní orgán v členském 
státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
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Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „příslušným orgánem“ určený 
vnitrostátní soudní orgán v členském 
státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „hlášením“ oznámení příslušného 
orgánu nebo případně příslušného 
subjektu Unie poskytovateli hostingových 
služeb o informacích, které lze považovat 
za teroristický obsah, aby poskytovatel 
dobrovolně zvážil slučitelnost 
teroristického obsahu se svými vlastními 
podmínkami, a zabránilo se tak jeho 
šíření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „hlášením“ oznámení příslušného 
orgánu nebo případně příslušného 
subjektu Unie poskytovateli hostingových 
služeb o informacích, které lze považovat 

vypouští se



AM\1177908CS.docx 97/98 PE636.150v02-00

CS

za teroristický obsah, aby poskytovatel 
dobrovolně zvážil slučitelnost 
teroristického obsahu se svými vlastními 
podmínkami, a zabránilo se tak jeho 
šíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „hlášením“ oznámení příslušného 
orgánu nebo případně příslušného 
subjektu Unie poskytovateli hostingových 
služeb o informacích, které lze považovat 
za teroristický obsah, aby poskytovatel 
dobrovolně zvážil slučitelnost 
teroristického obsahu se svými vlastními 
podmínkami, a zabránilo se tak jeho 
šíření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Eva Joly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „hlášením“ oznámení příslušného 
orgánu nebo případně příslušného 
subjektu Unie poskytovateli hostingových 
služeb o informacích, které lze považovat 
za teroristický obsah, aby poskytovatel 
dobrovolně zvážil slučitelnost 
teroristického obsahu se svými vlastními 
podmínkami, a zabránilo se tak jeho 

vypouští se
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šíření;

Or. en


