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Pakeitimas 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių 
mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų 
pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o 
teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų 
tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui 
reikalingus duomenis. Tačiau šis 
laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos 
prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek 
reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį 
peržiūros procedūra buvo pradėta, bet 
nebaigta;

Or. en

Pakeitimas 180
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių 
mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų 
pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o 
teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų 
tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui 
reikalingus duomenis. Tačiau šis 
laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos 

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

prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek 
reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį 
peržiūros procedūra buvo pradėta, bet 
nebaigta. Tokia trukmė turėtų būti 
pakankama, kad teisėsaugos institucijos 
galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, 
susijusius su jų tyrimais, ir drauge būtų 
užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis 
pagrindinėmis teisėmis. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, reikėtų ištrinti saugomą 
turinį ir duomenis;

Or. en

Pakeitimas 181
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių 
mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų 
pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o 
teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų 
tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui 
reikalingus duomenis. Tačiau šis 
laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos 
prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek 
reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį 
peržiūros procedūra buvo pradėta, bet 
nebaigta. Pasibaigus šiam laikotarpiui, 
reikėtų ištrinti susijusius duomenis, 
laikantis ES pagrindinių teisių chartijos 7 
ir 8 straipsnių;

Or. en

Pakeitimas 183
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šis reglamentas nedaro poveikio 
procedūrinėms garantijoms ir 
procedūrinėms tyrimų priemonėms, 
susijusioms su prieiga prie turinio ir 
susijusių duomenų, saugomų teroristinių 
nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo tikslais, kaip 
reglamentuojama valstybių narių 
nacionalinės teisės aktais ir Sąjungos teisės 
aktais;

(23) šis reglamentas nedaro poveikio 
procedūrinėms garantijoms ir 
procedūrinėms tyrimų priemonėms, 
susijusioms su prieiga prie turinio ir 
susijusių duomenų, saugomų teroristinių 
nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo tikslais, kaip 
reglamentuojama valstybių narių 
nacionalinės teisės aktais ir Sąjungos teisės 
aktais. Valstybės narės turėtų nustatyti 
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aiškias ir tikslias taisykles, kuriomis būtų 
nurodyta, kokiomis aplinkybėmis ir 
kokiomis sąlygomis kompetentingos 
nacionalinės institucijos galėtų susipažinti 
su saugomu turiniu ir visais susijusiais 
duomenimis, visų pirma siekiant 
apsaugoti veiksmingą pagrindinių teisių 
užtikrinimą ir užkirsti kelią pagrindinių 
teisių pažeidimams. Teismas arba 
nepriklausoma administracinė įstaiga turi 
iš anksto atlikti galimybės susipažinti su 
tokiu turiniu ir duomenimis peržiūrą, 
išskyrus pagrįstus neatidėliotinus atvejus;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šis reglamentas nedaro poveikio 
procedūrinėms garantijoms ir 
procedūrinėms tyrimų priemonėms, 
susijusioms su prieiga prie turinio ir 
susijusių duomenų, saugomų teroristinių 
nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo tikslais, kaip 
reglamentuojama valstybių narių 
nacionalinės teisės aktais ir Sąjungos teisės 
aktais;

(23) šis reglamentas nedaro poveikio 
procedūrinėms garantijoms ir 
procedūrinėms tyrimų priemonėms, 
susijusioms su prieiga prie turinio ir 
susijusių duomenų, saugomų teroristinių 
nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo tikslais, kaip 
reglamentuojama valstybių narių 
nacionalinės teisės aktais ir Sąjungos teisės 
aktais. Teismas arba nepriklausoma 
administracinė įstaiga turi atlikti 
galimybės susipažinti su tokiu turiniu ir 
duomenimis peržiūrą, išskyrus 
neatidėliotinus atvejus;

Or. en

Pakeitimas 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja 
skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų skelbti kasmetines 
skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų 
pateikiama svarbiausia informacija apie 
veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant 
ir šalinant teroristinį turinį;

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su neteisėtu 
teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad 
padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir 
sustiprintas piliečių pasitikėjimas 
prieglobos paslaugų teikėjais ir 
kompetentingomis institucijomis 
Sąjungoje. Prieglobos paslaugų teikėjai 
turėtų skelbti kasmetines skaidrumo 
ataskaitas, kuriose būtų pateikiama išsami 
ir svarbiausia informacija apie veiksmus, 
kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant 
neteisėtą teroristinį turinį, ir galimus 
teisėto turinio apribojimus. Panašiai, 
kompetentingos institucijos turėtų skelbti 
kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose 
būtų pateikiama išsami ir reikšminga 
informacija apie išduotų teisinių 
nurodymų, turinio pašalinimo atvejų, 
nustatyto ir susekto neteisėto teroristinio 
turinio atvejų, dėl kurių pradėtas 
teroristinių nusikaltimų tyrimas ir 
baudžiamasis persekiojimas, ir teisėto 
turinio apribojimo atvejų skaičių;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine 

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine 
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rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, 
kuriose būtų pateikiama svarbiausia 
informacija apie veiksmus, kurių imtasi 
aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį 
turinį;

rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, 
kuriose būtų pateikiama svarbiausia 
informacija apie veiksmus, kurių imtasi 
aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį 
turinį, ir skatinti keitimąsi geriausia 
patirtimi, kad būtų veiksmingai kovojama 
su teroristiniu turiniu;

Or. en

Pakeitimas 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja 
skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų skelbti kasmetines 
skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų 
pateikiama svarbiausia informacija apie 
veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant 
ir šalinant teroristinį turinį;

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams. Prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų skelbti kasmetines 
skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų 
pateikiama svarbiausia informacija apie 
veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant 
ir šalinant teroristinį turinį;

Or. en

Pakeitimas 188
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
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jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine 
rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, 
kuriose būtų pateikiama svarbiausia 
informacija apie veiksmus, kurių imtasi 
aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį 
turinį;

jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine 
rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai, 
susiduriantys su teroristiniu turiniu, 
turėtų skelbti kasmetines skaidrumo 
ataskaitas, kuriose būtų pateikiama 
svarbiausia informacija apie veiksmus, 
kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant 
teroristinį turinį;

Or. en

Pakeitimas 189
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine 
rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, 
kuriose būtų pateikiama svarbiausia 
informacija apie veiksmus, kurių imtasi 
aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį 
turinį;

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su neteisėtu 
teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad 
padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir 
sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja 
skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų skelbti kasmetines 
skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų 
pateikiama svarbiausia informacija apie 
veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant 
ir šalinant neteisėtą teroristinį turinį;

Or. en

Pakeitimas 190
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) laikantis ES sutarties 19 straipsnio 
ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
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chartijos 47 straipsnio, turinio teikėjai, 
kurių turinys buvo pašalintas 
vadovaujantis nurodymu pašalinti turinį, 
turėtų turėti teisę į veiksmingą teisinę 
gynybą;

Or. en

Pakeitimas 191
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais;

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais. Valstybės narės 
taip pat turėtų užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai ir turinio teikėjai galėtų 
veiksmingai pasinaudoti savo teise 
apskųsti teismine tvarka. Be to, laikantis 
ES sutarties 19 straipsnio ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnio, turinio teikėjai, kurių turinys 
buvo pašalintas vadovaujantis nurodymu 
pašalinti turinį, turėtų turėti teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą. Nacionaliniu 
lygmeniu turėtų būti nustatyti veiksmingi 
apeliacijos mechanizmai, siekiant 
užtikrinti, kad bet kuri šalis, kuriai 
taikomas kompetentingos teisminės 
institucijos išduotas nurodymas pašalinti 
turinį, turėtų teisę paduoti apeliacinį 
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skundą teisminei institucijai. Apeliacinė 
procedūra nedaro poveikio kompetencijų 
paskirstymui nacionalinėse teismų 
sistemose;

Or. en

Pakeitimas 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais;

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
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prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais;

prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais. Prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų galėti naudotis 
veiksmingu užginčijimo ir teisių gynimo 
mechanizmu valstybių narių teisminėje 
institucijoje;

Or. en

Pakeitimas 194
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais;

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir gauti ir teikti informaciją 
apsauga. Todėl prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų nustatyti vartotojams 
patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, 
kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir 
skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. 
Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų 
teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, 
nedaro poveikio prieglobos paslaugų 
teikėjų galimybei taikyti savo pačių 
nustatytas sutartines sąlygas kitais 
pagrindais;

Or. en

Pakeitimas 195
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Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio 
teikėjas turi gauti pranešimą. 
Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos 
paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko 
teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad 
turinys pašalintas ar prieiga panaikinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis ir 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 
sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus 
tokį prašymą. Jeigu kompetentingos 
institucijos nusprendžia, kad dėl 
visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant 
tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Jeigu 
kompetentingos institucijos nusprendžia, 
kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, 
įskaitant tyrimo atveju, būtų nenaudinga 
tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie 
turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, 
jos apie tai turėtų pranešti prieglobos 
paslaugų teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio 
teikėjas turi gauti pranešimą. 
Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos 
paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko 
teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys 
pašalintas ar prieiga panaikinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis ir 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 
sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus 
tokį prašymą. Jeigu kompetentingos 
institucijos nusprendžia, kad dėl 
visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant 
tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar 
prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų 
pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos 
paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko 
teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys 
pašalintas ar prieiga panaikinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis ir 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 
sprendimą visada turėtų būti pateikta 
nereikalaujant prašymo;

Or. en

Pakeitimas 197
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas. Šiuo tikslu 
prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti 
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paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio 
teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai 
nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų 
teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, 
gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas 
ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo 
reglamentu. Daugiau informacijos apie 
pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo 
galimybes užginčyti sprendimą, turėtų būti 
pateikta tik gavus tokį prašymą. Jeigu 
kompetentingos institucijos nusprendžia, 
kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, 
įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

turinio teikėjui naudingos informacijos, 
kuri leistų turinio teikėjui užginčyti 
sprendimą. Paprastai, tam reikia, kad 
turinio teikėjas gautų aiškų pranešimą. 
Išimtinėmis aplinkybėmis prieglobos 
paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko 
neteisėtu teroristiniu turiniu, visų pirma 
gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis, 
taip pat nurodymo pašalinti kopija ir 
informacija apie turinio teikėjo galimybes 
užginčyti sprendimą teisme, turėtų būti 
pateikta su pranešimu. Jeigu 
kompetentingos institucijos nusprendžia, 
kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, 
įskaitant tyrimo atveju, kai tai proporcinga 
ir reikalinga, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 198
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio 
teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai 
nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų 

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio 
teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai 
nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų 
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teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, 
gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas 
ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo 
reglamentu. Daugiau informacijos apie 
pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo 
galimybes užginčyti sprendimą, turėtų būti 
pateikta tik gavus tokį prašymą. Jeigu 
kompetentingos institucijos nusprendžia, 
kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, 
įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, 
gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas 
ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo 
reglamentu. Daugiau informacijos apie 
pašalinimo priežastis, taip pat nurodymo 
pašalinti turinį kopija ir informacija apie 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 
sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus 
tokį prašymą. Jeigu kompetentingos 
institucijos nusprendžia, kad dėl 
visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant 
tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio 
teikėjas turi gauti pranešimą. 
Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos 
paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko 
teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys 
pašalintas ar prieiga panaikinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis ir 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti 
išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas 
turinys buvo pašalintas arba panaikinta 
prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos 
paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio 
teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų 
turinio teikėjui užginčyti sprendimą. 
Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos 
paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko 
teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys 
pašalintas ar prieiga panaikinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis ir 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 
sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus 
tokį prašymą. Jeigu kompetentingos 
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sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus 
tokį prašymą. Jeigu kompetentingos 
institucijos nusprendžia, kad dėl 
visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant 
tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

institucijos nusprendžia, kad dėl 
visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant 
tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus 
prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų 
dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir 
bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su 
Europolu. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą 
pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą 
teisinį pagrindą;

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, prieš išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus 
prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų 
dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir 
bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su 
Europolu. Priimdama sprendimą dėl 
nurodymo pašalinti turinį išdavimo, 
kompetentinga institucija turėtų deramai 
atsižvelgti į bet kokį pranešimą apie 
tyrimo interesų pažeidimo atvejus 
(konfliktų vengimas). Kai kompetentingai 
institucijai pranešama apie kitos valstybės 
narės kompetentingos institucijos išduotą 
nurodymą pašalinti turinį, ji neturėtų 
išduoti pasikartojančio nurodymo. 
Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, 
Europolas galėtų teikti paramą pagal 
dabartinius savo įgaliojimus ir esamą 
teisinį pagrindą;

Or. en
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Pakeitimas 201
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus 
prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų 
dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir 
bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su 
Europolu. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą 
pagal dabartinius savo įgaliojimus ir 
esamą teisinį pagrindą;

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį prieglobos paslaugų 
teikėjams, turėtų dalytis informacija, 
koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena 
su kita ir prireikus su Europolu;

Or. en

Pakeitimas 202
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus 
prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų 
dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir 
bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su 
Europolu. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą 
pagal dabartinius savo įgaliojimus ir 
esamą teisinį pagrindą;

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį prieglobos paslaugų 
teikėjams, turėtų dalytis informacija, 
koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena 
su kita ir prireikus su Europolu;

Or. en
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Pakeitimas 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus 
prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų 
dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir 
bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su 
Europolu. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą 
pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą 
teisinį pagrindą;

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, prieš išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus 
prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų 
dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir 
bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su 
Europolu. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą 
pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą 
teisinį pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus 
prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų 
dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir 
bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su 
Europolu. Įgyvendinant šio reglamento 
nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą 
pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą 
teisinį pagrindą;

(27) kad būtų išvengta dubliavimo ir 
trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos 
institucijos, išduodamos nurodymus 
pašalinti turinį prieglobos paslaugų 
teikėjams, turėtų dalytis informacija, 
koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena 
su kita ir prireikus su Europolu. 
Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, 
Europolas galėtų teikti paramą pagal 
dabartinius savo įgaliojimus ir esamą 
teisinį pagrindą;

Or. en
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Pakeitimas 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad būtų užtikrintas veiksmingas 
ir pakankamai nuoseklus aktyvių 
priemonių įgyvendinimas, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų palaikyti 
ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas 
su prieglobos paslaugų teikėjais 
konkrečių aktyvių priemonių nustatymo, 
įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. 
Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant 
nuobaudų taikymo taisykles, taip pat 
užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;

(28) valstybių narių kompetentingos 
institucijos, norėdamos išduoti nurodymą 
pašalinti turinį atitinkamoje jurisdikcijoje, 
turėtų palaikyti ryšius ir dalytis 
informacija. Tokio bendradarbiavimo 
reikia ir priimant nuobaudų taikymo 
taisykles, taip pat užtikrinant jų 
įgyvendinimą ir vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 206
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių 
įgyvendinimas, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų palaikyti 
ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas 
su prieglobos paslaugų teikėjais konkrečių 
aktyvių priemonių nustatymo, 
įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. 
Tokio bendradarbiavimo reikia ir 
priimant nuobaudų taikymo taisykles, taip 
pat užtikrinant jų įgyvendinimą ir 
vykdymą;

(28) kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
pakankamai nuoseklus nuobaudų taisyklių 
priėmimo įgyvendinimas, taip pat 
nuobaudų įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų palaikyti 
ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas 
su prieglobos paslaugų teikėjais;

Or. en
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Pakeitimas 207
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių 
įgyvendinimas, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų palaikyti 
ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas 
su prieglobos paslaugų teikėjais konkrečių 
aktyvių priemonių nustatymo, 
įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. 
Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant 
nuobaudų taikymo taisykles, taip pat 
užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;

(28) kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
pakankamai nuoseklus prieglobos 
paslaugų teikėjų priemonių 
įgyvendinimas, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų palaikyti 
ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas 
su prieglobos paslaugų teikėjais nurodymų 
pašalinti turinį ir konkrečių papildomų 
priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir 
vertinimo klausimais. Tokio 
bendradarbiavimo reikia ir priimant 
nuobaudų taikymo taisykles, taip pat 
užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių 
įgyvendinimas, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų palaikyti 
ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas 
su prieglobos paslaugų teikėjais konkrečių 
aktyvių priemonių nustatymo, 
įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. 
Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant 
nuobaudų taikymo taisykles, taip pat 
užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;

(28) kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių 
įgyvendinimas, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų palaikyti 
ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas 
su prieglobos paslaugų teikėjais konkrečių 
aktyvių priemonių nustatymo, 
įgyvendinimo ir vertinimo klausimais ir 
bendradarbiauti. Tokio bendradarbiavimo 
reikia ir priimant nuobaudų taikymo 
taisykles, taip pat užtikrinant jų 
įgyvendinimą ir vykdymą;
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Or. en

Pakeitimas 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų 
visapusiškai informuota apie nurodymų 
pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą ir 
tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir 
atitinkamų kompetentingų institucijų 
informacijos mainus. Šiuo tikslu, 
valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus 
komunikacijos kanalus ir mechanizmus, 
kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia 
informacija;

(29) šiuo tikslu, valstybės narės turėtų 
užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus 
ir mechanizmus, kurie padėtų laiku 
pasidalyti aktualia informacija;

Or. en

Pakeitimas 210
Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės kompetentinga institucija, atsakinga 
už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai 
informuota apie nurodymų pašalinti turinį 
ir pranešimų išdavimą ir tolesnius 
prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų 
kompetentingų institucijų informacijos 
mainus. šiuo tikslu, valstybės narės turėtų 
užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus 
ir mechanizmus, kurie padėtų laiku 
pasidalyti aktualia informacija;

(29) būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės kompetentinga institucija, atsakinga 
už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai 
informuota apie nurodymų pašalinti turinį 
ir pranešimų išdavimą ir tolesnius 
prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų 
kitų valstybių narių kompetentingų 
institucijų informacijos mainus. šiuo tikslu, 
valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus 
komunikacijos kanalus ir mechanizmus, 
kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia 
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informacija;

Or. en

Pakeitimas 211
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės kompetentinga institucija, atsakinga 
už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai 
informuota apie nurodymų pašalinti turinį 
ir pranešimų išdavimą ir tolesnius 
prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų 
kompetentingų institucijų informacijos 
mainus. šiuo tikslu, valstybės narės turėtų 
užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus 
ir mechanizmus, kurie padėtų laiku 
pasidalyti aktualia informacija;

(29) būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės kompetentinga institucija, atsakinga 
už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai 
informuota apie nurodymų pašalinti turinį 
išdavimą ir tolesnius prieglobos paslaugų 
teikėjų ir atitinkamų kompetentingų 
institucijų informacijos mainus. šiuo tikslu, 
valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus ir 
saugius komunikacijos kanalus ir 
mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti 
aktualia informacija;

Or. en

Pakeitimas 212
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės kompetentinga institucija, atsakinga 
už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai 
informuota apie nurodymų pašalinti turinį 
ir pranešimų išdavimą ir tolesnius 
prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų 
kompetentingų institucijų informacijos 
mainus. šiuo tikslu, valstybės narės turėtų 
užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus 
ir mechanizmus, kurie padėtų laiku 

(29) būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės kompetentinga institucija, atsakinga 
už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai 
informuota apie nurodymų pašalinti turinį 
išdavimą ir tolesnius prieglobos paslaugų 
teikėjų ir atitinkamų kompetentingų 
institucijų informacijos mainus. šiuo tikslu, 
valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus 
komunikacijos kanalus ir mechanizmus, 
kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia 
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pasidalyti aktualia informacija; informacija;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad būtų palengvinti kompetentingų 
institucijų, taip pat jų ir prieglobos 
paslaugų teikėjų spartūs informacijos 
mainai ir išvengta pastangų dubliavimo, 
valstybės narės gali naudotis Europolo 
parengtomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
Internetinės informacijos žymėjimo 
valdymo taikomąja programa (IRMa) ar 
vėliau atsirasiančiomis priemonėmis;

(30) kad būtų palengvinti kompetentingų 
institucijų, taip pat jų ir prieglobos 
paslaugų teikėjų spartūs informacijos 
mainai ir išvengta pastangų dubliavimo, 
valstybės narės raginamos naudotis 
Europolo parengtomis priemonėmis, 
pavyzdžiui, Internetinės informacijos 
žymėjimo valdymo taikomąja programa 
(IRMa) ar vėliau atsirasiančiomis 
priemonėmis. Europolui turėtų būti 
suteikti reikiami finansiniai ir žmogiškieji 
ištekliai priemonėms, kuriomis būtų 
remiamas Reglamento įgyvendinimas 
valstybėse narėse, kurti ir joms tobulinti 
siekiant pagerinti pranešimų 
standartizavimą ir stiprinti nurodymų 
pašalinti turinį koordinavimą ES 
lygmeniu, kartu toliau teikiant ekspertų 
paramą ir patarimus tiek valstybėms 
narėms, tiek prieglobos paslaugų 
teikėjams;

Or. en

Pakeitimas 214
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(30) kad būtų palengvinti kompetentingų 
institucijų, taip pat jų ir prieglobos 
paslaugų teikėjų spartūs informacijos 
mainai ir išvengta pastangų dubliavimo, 
valstybės narės gali naudotis Europolo 
parengtomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
Internetinės informacijos žymėjimo 
valdymo taikomąja programa (IRMa) ar 
vėliau atsirasiančiomis priemonėmis;

(30) kad būtų palengvinti kompetentingų 
institucijų, taip pat jų ir prieglobos 
paslaugų teikėjų spartūs informacijos 
mainai ir išvengta pastangų dubliavimo, 
valstybės narės gali naudotis Europolo ar 
Eurojusto parengtomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 215
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) atsižvelgiant į itin rimtus tam tikro 
teroristinio turinio padarinius, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų skubiai informuoti 
atitinkamos valstybės narės institucijas ar 
tos šalies, kurioje yra įsisteigę ar turi teisinį 
atstovą, kompetentingas institucijas apie 
bet kokius jiems žinomus teroristinių 
nusikaltimų įrodymus. Siekiant užtikrinti 
proporcingumą, ši prievolė taikoma tik 
teroristiniams nusikaltimams, kaip 
nustatyta Direktyvos (ES) 2017/541 3 
straipsnio 1 dalyje. Informavimo prievolė 
nereiškia prievolės prieglobos paslaugų 
teikėjams aktyviai ieškoti tokių įrodymų. 
Atitinkama valstybė narė yra valstybė narė, 
turinti teroristinių nusikaltimų tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo jurisdikciją 
pagal Direktyvą (ES) 2017/541, remiantis 
nusikaltėlio ar potencialios nusikaltimo 
aukos pilietybe ar tiksline teroro akto vieta. 
Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam 
neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali 
ją perduoti Europolui, kuris turėtų imtis 
veiksmų pagal savo įgaliojimus, įskaitant 
informacijos perdavimą atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms;

(31) atsižvelgiant į itin rimtus tam tikro 
teroristinio turinio padarinius, prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų skubiai informuoti 
atitinkamos valstybės narės institucijas ar 
tos šalies, kurioje yra įsisteigę ar turi teisinį 
atstovą, kompetentingas institucijas apie 
bet kokius jiems žinomus teroristinių 
nusikaltimų įrodymus. Siekiant užtikrinti 
proporcingumą, ši prievolė taikoma tik 
teroristiniams nusikaltimams, kaip 
nustatyta Direktyvos (ES) 2017/541 3 
straipsnio 1 dalyje. Informavimo prievolė 
nereiškia prievolės prieglobos paslaugų 
teikėjams aktyviai ieškoti tokių įrodymų. 
Atitinkama valstybė narė yra valstybė narė, 
turinti teroristinių nusikaltimų tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo jurisdikciją 
pagal Direktyvą (ES) 2017/541, remiantis 
nusikaltėlio ar potencialios nusikaltimo 
aukos pilietybe ar tiksline teroro akto vieta;
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Or. en

Pakeitimas 216
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis tokia informacija, kad galėtų 
imtis tiriamųjų priemonių pagal valstybės 
narės ar Sąjungos teisę, įskaitant Europos 
įrodymų pateikimo orderį pagal 
Reglamentą dėl Europos elektroninių 
įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo 
ir saugojimo orderių14;

Išbraukta.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Pakeitimas 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis tokia informacija, kad galėtų 
imtis tiriamųjų priemonių pagal valstybės 
narės ar Sąjungos teisę, įskaitant Europos 
įrodymų pateikimo orderį pagal 
Reglamentą dėl Europos elektroninių 
įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo 
ir saugojimo orderių14;

Išbraukta.

_________________
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14 COM(2018)225 final.

Or. en

Pakeitimas 218
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis tokia informacija, kad galėtų imtis 
tiriamųjų priemonių pagal valstybės narės 
ar Sąjungos teisę, įskaitant Europos 
įrodymų pateikimo orderį pagal 
Reglamentą dėl Europos elektroninių 
įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo 
ir saugojimo orderių14;

(32) valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis tokia informacija, kad galėtų imtis 
tiriamųjų priemonių pagal valstybės narės 
ar Sąjungos teisę;

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Pagrindimas

Dar nesudarytas susitarimas dėl pasiūlymo dėl elektroninių įrodymų.

Pakeitimas 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, 
kontaktiniai centrai veikia operaciniais 

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, 
kontaktiniai centrai veikia operaciniais 
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tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras turėtų turėti specialių 
priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu 
teikti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus, taip pat techninių ir 
žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai 
juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras neprivalo būti 
Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas 
kontaktiniu centru gali pats paskirti jau 
esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti 
šiame reglamente numatytas funkcijas. 
Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys 
būtų pašalintas arba prieiga prie jo 
panaikinta per vieną valandą nuo 
nurodymo pašalinti turinį gavimo, 
prieglobos paslaugų gavėjai turėtų 
užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų 
visą parą ir be išeiginių. Informacija apie 
kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją 
apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant 
palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir 
kompetentingų institucijų komunikaciją, 
prieglobos paslaugų teikėjai raginami 
komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš 
Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria 
pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo 
sutartinės sąlygos;

tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras turėtų turėti specialių 
priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu 
teikti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus, taip pat techninių ir 
žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai 
juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras neprivalo būti 
Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas 
kontaktiniu centru gali pats paskirti jau 
esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti 
šiame reglamente numatytas funkcijas. 
Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys 
būtų pašalintas arba prieiga prie jo 
panaikinta per vieną valandą nuo 
nurodymo pašalinti turinį gavimo, 
prieglobos paslaugų teikėjai, kurie 
susiduria su teroristiniu turiniu, turėtų 
užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų 
visą parą ir be išeiginių. Informacija apie 
kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją 
apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant 
palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir 
kompetentingų institucijų komunikaciją, 
prieglobos paslaugų teikėjai raginami 
komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš 
Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria 
pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo 
sutartinės sąlygos. Prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų nustatyti šį kontaktinį 
centrą, kai tik jie sužino apie tokį turinį, 
t. y. ne vėliau kaip iš karto po to, kai 
gauna pirmą nurodymą pašalinti turinį;

Or. en

Pakeitimas 220
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
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kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis 
atstovas, kontaktiniai centrai veikia 
operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų 
teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti 
specialių priemonių, kurios leistų 
elektroniniu būdu teikti nurodymus 
pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat 
techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. Siekiant 
užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų 
pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta 
per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo, prieglobos paslaugų 
gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis 
centras veiktų visą parą ir be išeiginių. 
Informacija apie kontaktinį centrą turėtų 
apimti informaciją apie kalbą, kuria galima 
kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos 
paslaugų teikėjų ir kompetentingų 
institucijų komunikaciją, prieglobos 
paslaugų teikėjai raginami komunikacijos 
kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos 
oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir 
prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės 
sąlygos;

kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį. 
Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai 
centrai veikia operaciniais tikslais. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras turėtų turėti specialių priemonių, 
kurios leistų elektroniniu būdu teikti 
nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, 
taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. 
Informacija apie kontaktinį centrą turėtų 
apimti informaciją apie kalbą, kuria galima 
kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos 
paslaugų teikėjų ir kompetentingų 
institucijų komunikaciją, prieglobos 
paslaugų teikėjai raginami komunikacijos 
kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos 
oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir 
prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 221
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
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kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis 
atstovas, kontaktiniai centrai veikia 
operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų 
teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti 
specialių priemonių, kurios leistų 
elektroniniu būdu teikti nurodymus 
pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat 
techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. Siekiant 
užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų 
pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta 
per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo, prieglobos paslaugų 
gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis 
centras veiktų visą parą ir be išeiginių. 
Informacija apie kontaktinį centrą turėtų 
apimti informaciją apie kalbą, kuria galima 
kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos 
paslaugų teikėjų ir kompetentingų 
institucijų komunikaciją, prieglobos 
paslaugų teikėjai raginami komunikacijos 
kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos 
oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir 
prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės 
sąlygos;

kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį. 
Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai 
centrai veikia operaciniais tikslais. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras turėtų turėti specialių priemonių, 
kurios leistų elektroniniu būdu teikti 
nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, 
taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. 
Informacija apie kontaktinį centrą turėtų 
apimti informaciją apie kalbą, kuria galima 
kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos 
paslaugų teikėjų ir kompetentingų 
institucijų komunikaciją, prieglobos 
paslaugų teikėjai raginami komunikacijos 
kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos 
oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir 
prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 222
Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
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kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, 
kontaktiniai centrai veikia operaciniais 
tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras turėtų turėti specialių 
priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu 
teikti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus, taip pat techninių ir 
žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai 
juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras neprivalo būti 
Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas 
kontaktiniu centru gali pats paskirti jau 
esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti 
šiame reglamente numatytas funkcijas. 
Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys 
būtų pašalintas arba prieiga prie jo 
panaikinta per vieną valandą nuo 
nurodymo pašalinti turinį gavimo, 
prieglobos paslaugų gavėjai turėtų 
užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų 
visą parą ir be išeiginių. Informacija apie 
kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją 
apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant 
palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir 
kompetentingų institucijų komunikaciją, 
prieglobos paslaugų teikėjai raginami 
komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš 
Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria 
pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo 
sutartinės sąlygos;

kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, 
kontaktiniai centrai veikia operaciniais 
tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras turėtų turėti specialių 
priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu 
teikti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus, taip pat techninių ir 
žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai 
juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo 
kontaktinis centras neprivalo būti 
Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas 
kontaktiniu centru gali pats paskirti jau 
esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti 
šiame reglamente numatytas funkcijas. 
Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys 
būtų pašalintas arba prieiga prie jo skubiai 
panaikinta po nurodymo pašalinti turinį 
gavimo, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų 
visą parą ir be išeiginių. Informacija apie 
kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją 
apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant 
palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir 
kompetentingų institucijų komunikaciją, 
prieglobos paslaugų teikėjai raginami 
komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš 
Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria 
pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo 
sutartinės sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
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tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis 
atstovas, kontaktiniai centrai veikia 
operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų 
teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti 
specialių priemonių, kurios leistų 
elektroniniu būdu teikti nurodymus 
pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat 
techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. Siekiant 
užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų 
pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta 
per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai 
turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras 
veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija 
apie kontaktinį centrą turėtų apimti 
informaciją apie kalbą, kuria galima 
kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos 
paslaugų teikėjų ir kompetentingų 
institucijų komunikaciją, prieglobos 
paslaugų teikėjai raginami komunikacijos 
kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos 
oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir 
prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės 
sąlygos;

tvarkyti nurodymus pašalinti turinį. 
Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai 
centrai veikia operaciniais tikslais. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras turėtų turėti specialių priemonių, 
kurios leistų elektroniniu būdu teikti 
nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, 
taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. Siekiant 
užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų 
pašalintas arba prieiga prie jo nedelsiant 
panaikinta po nurodymo pašalinti turinį 
gavimo, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų 
visą parą ir be išeiginių. Informacija apie 
kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją 
apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant 
palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir 
kompetentingų institucijų komunikaciją, 
prieglobos paslaugų teikėjai raginami 
komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš 
Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria 
pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo 
sutartinės sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 
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kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai 
valstybei narei išdavus nurodymą 
pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų 
būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos 
nurodymus imantis nebaudžiamojo 
pobūdžio priverstinių priemonių, 
pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. 
Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, 
kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi 
teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas 
turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei 
narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in 
idem principo;

kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Kalbant apie 
prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra 
įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio 
atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti 
suteikta bet kuriai valstybei narei, su 
sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem 
principo;

Or. en

Pakeitimas 225
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 
kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai 
valstybei narei išdavus nurodymą 
pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų 
būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos 
nurodymus imantis nebaudžiamojo 
pobūdžio priverstinių priemonių, 
pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. 

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 
kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Kalbant apie 
prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra 
įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio 
atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti 
suteikta bet kuriai valstybei narei, su 
sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem 
principo;
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Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, 
kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi 
teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas 
turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei 
narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in 
idem principo;

Or. en

Pakeitimas 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 
kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai 
valstybei narei išdavus nurodymą 
pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų 
būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos 
nurodymus imantis nebaudžiamojo 
pobūdžio priverstinių priemonių, 
pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. 
Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, 
kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi 
teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas 
turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei 
narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in 
idem principo;

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 
kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Kalbant apie 
prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra 
įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio 
atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti 
suteikta bet kuriai valstybei narei, su 
sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem 
principo;

Or. en

Pakeitimas 227
Eva Joly



AM\1177908LT.docx 35/97 PE636.150v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 
kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai 
valstybei narei išdavus nurodymą 
pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų 
būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos 
nurodymus imantis nebaudžiamojo 
pobūdžio priverstinių priemonių, 
pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. 
Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, 
kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi 
teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas 
turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei 
narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in 
idem principo;

(34) jei nėra bendrojo reikalavimo 
paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą 
Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į 
kurios valstybės narės jurisdikciją patenka 
Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo 
siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos 
paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės 
narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo 
vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis 
atstovas, jurisdikciją. Kalbant apie 
prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra 
įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio 
atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti 
suteikta bet kuriai valstybei narei, su 
sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem 
principo;

Or. en

Pakeitimas 228
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) tie prieglobos paslaugų teikėjai, 
kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu 
paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų 
atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų 
įgyvendinimą;

(35) tie prieglobos paslaugų teikėjai, 
kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu 
paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų 
atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų 
įgyvendinimą. Prieglobos paslaugų 
teikėjai gali naudotis esamo teisinio 
atstovo paslaugomis, jeigu šis teisinis 
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atstovas pajėgia vykdyti šiame reglamente 
išdėstytas funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 229
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingas 
institucijas. Reikalavimas paskirti 
kompetentingas institucijas nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 
šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą. 
Valstybės narės pačios sprendžia, kiek 
institucijų jos nori skirti šiai užduočiai 
atlikti;

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingas 
institucijas. Reikalavimas paskirti 
kompetentingas institucijas nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 
šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį išdavimą bei už 
aktyvių priemonių stebėseną ir nuobaudų 
nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingas 
institucijas. Reikalavimas paskirti 
kompetentingas institucijas nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingą 
instituciją. Reikalavimas paskirti 
kompetentingą instituciją nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 
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šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą. 
Valstybės narės pačios sprendžia, kiek 
institucijų jos nori skirti šiai užduočiai 
atlikti;

šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingas 
institucijas. Reikalavimas paskirti 
kompetentingas institucijas nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 
šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą. 
Valstybės narės pačios sprendžia, kiek 
institucijų jos nori skirti šiai užduočiai 
atlikti;

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti nepriklausomas ir 
nešališkas viešąsias kompetentingas 
institucijas. Reikalavimas paskirti 
kompetentingas institucijas nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 
šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti instituciją 
kuri būtų atsakinga už nurodymų pašalinti 
turinį išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą. 
Valstybės narės pačios sprendžia, kiek 
institucijų jos nori skirti šiai užduočiai 
atlikti;

Or. en

Pakeitimas 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingas 
institucijas. Reikalavimas paskirti 
kompetentingas institucijas nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 
šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą. 
Valstybės narės pačios sprendžia, kiek 
institucijų jos nori skirti šiai užduočiai 
atlikti;

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės, laikydamosi savo konstitucijoje 
nustatytų ribų, turėtų paskirti 
kompetentingą instituciją. Reikalavimas 
paskirti vieną kompetentingą instituciją 
nebūtinai reiškia, kad reikia steigti naują 
instituciją; šiame reglamente išdėstytas 
funkcijas galima pavesti esamai institucijai. 
Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 233
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingas 
institucijas. Reikalavimas paskirti 
kompetentingas institucijas nebūtinai 
reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; 
šiame reglamente išdėstytas funkcijas 
galima pavesti esamai institucijai. Šiuo 
reglamentu reikalaujama paskirti 
instituciją, kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
išdavimą bei už aktyvių priemonių 
stebėseną ir nuobaudų nustatymą. 
Valstybės narės pačios sprendžia, kiek 
institucijų jos nori skirti šiai užduočiai 
atlikti;

(37) šio reglamento tikslais valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingas 
teismines institucijas. Reikalavimas 
paskirti kompetentingas institucijas 
nebūtinai reiškia, kad reikia steigti naują 
instituciją; šiame reglamente išdėstytas 
funkcijas galima pavesti esamai teisminei 
institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama 
paskirti instituciją kuri būtų atsakinga už 
nurodymų pašalinti turinį išdavimą bei už 
papildomų priemonių stebėseną ir 
nuobaudų nustatymą. Valstybės narės 
pačios sprendžia, kiek institucijų jos nori 
skirti šiai užduočiai atlikti;

Or. en
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Pakeitimas 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) valstybės narės Komisijai turėtų 
pranešti apie pagal šį reglamentą 
paskirtas kompetentingas institucijas, o ji 
internete turėtų paskelbti kiekvienoje 
valstybėje narėje paskirtų kompetentingų 
institucijų sąrašą. Internetinis registras 
turėtų būti lengvai prieinamas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjams būtų 
lengviau greitai patikrinti nurodymų 
pašalinti turinį tikrumą;

Or. en

Pakeitimas 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Toks 
reikalavimų nesilaikymas galėtų būti 
sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir 
proporcingumo principų ir užtikrinant, kad 
būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo 
sistemingumą. Siekiant teisinio tikrumo, 
reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu 
mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų 
įsipareigojimų nevykdymą. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
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į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 
2 dalį arba su sprendimu, kuriuo 
nurodoma imtis papildomų aktyvių 
priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, 
atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines 
nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
finansinius teikėjo išteklius. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis 
nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra 
teroristinis;

tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 236
Axel Voss

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
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baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Be to, kompetentinga institucija 
turėtų atsižvelgti į tai, ar prieglobos 
paslaugų teikėjas yra startuolis, ar mažoji 
ir vidutinė įmonė, ir kiekvienu atveju 
turėtų nuspręsti, ar jis turėjo galimybę 
deramai laikytis išduoto nurodymo. 
Pagrįstais atvejais kompetentinga 
institucija gali nuspręsti sustabdyti 
nuobaudos taikymą startuoliui arba 
mažajai ir vidutinei įmonei arba ją 
sumažinti. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų 
skatinama šalinti turinį, kuris nėra 
teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų, kurios gali 
būti administracinio arba baudžiamojo 
pobūdžio, taisykles ir prireikus nuobaudų 
taikymo gaires. Itin griežtos nuobaudos 
turėtų būti taikomos tais atvejais, kai 
prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai 
nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina 
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turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

prieigos prie jo per vieną valandą nuo 
nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks 
reikalavimų nesilaikymas galėtų būti 
sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir 
proporcingumo principų ir užtikrinant, kad 
būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo 
sistemingumą. Valstybės narės, 
spręsdamos, ar reikėtų taikyti nuobaudą, 
turėtų atsižvelgti į prieglobos paslaugų 
teikėjų pranešimus, pateiktus tada, kai jie 
negalėjo laiku įgyvendinti nurodymo 
pašalinti turinį. Valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į prieglobos paslaugų teikėjų 
ekonominius ir techninius pajėgumus. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
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griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 
2 dalį arba su sprendimu, kuriuo 
nurodoma imtis papildomų aktyvių 
priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, 
atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines 
nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
finansinius teikėjo išteklius. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis 
nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra 
teroristinis;

griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Sprendžiant, ar taikyti 
finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 239
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai atsisako nedelsiant 
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turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 
2 dalį arba su sprendimu, kuriuo 
nurodoma imtis papildomų aktyvių 
priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, 
atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines 
nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
finansinius teikėjo išteklius. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis 
nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra 
teroristinis;

pašalinti neteisėtą teroristinį turinį po 
nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks 
reikalavimų nesilaikymas galėtų būti 
sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir 
proporcingumo principų ir užtikrinant, kad 
būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo 
sistemingumą. Siekiant teisinio tikrumo, 
reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu 
mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų 
įsipareigojimų nevykdymą. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra neteisėtas teroristinis 
turinys;

Or. en

Pakeitimas 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo 
nedelsiant po nurodymo pašalinti turinį 
gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas 
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nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 
2 dalį arba su sprendimu, kuriuo 
nurodoma imtis papildomų aktyvių 
priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, 
atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines 
nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
finansinius teikėjo išteklius. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis 
nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra 
teroristinis;

galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne 
bis in idem ir proporcingumo principų ir 
užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į 
reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Sprendžiant, ar taikyti 
finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra neteisėtas teroristinis 
turinys;

Or. en

Pakeitimas 241
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires, kad 
būtų užtikrintas nuobaudų 
proporcingumas, atsižvelgiant į prieglobos 
paslaugų teikėjo dydį ir priemones. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
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į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
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Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis, ir turėtų 
bausti už šiuo reglamentu pagrįstą 
piktnaudžiavimą šalinant teisėtą turinį;

Or. en

Pakeitimas 243
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles, šioje 
srityje priimdami vienodą požiūrį visoje 
Europos Sąjungoje. Valstybės narės turėtų 
priimti nuobaudų taisykles ir prireikus 
nuobaudų taikymo gaires. Itin griežtos 
nuobaudos turėtų būti taikomos tais 
atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas 
sistemingai nešalina teroristinio turinio ar 
nepanaikina prieigos prie jo per vieną 
valandą nuo nurodymo pašalinti turinį 
gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas 
galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne 
bis in idem ir proporcingumo principų ir 
užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į 
reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 



PE636.150v02-00 48/97 AM\1177908LT.docx

LT

baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. ro

Pakeitimas 244
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 

(38) nuobaudos gali prisidėti 
užtikrinant, kad prieglobos paslaugų 
teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
atgrasančios nuobaudos turėtų būti 
taikomos tais atvejais, kai prieglobos 
paslaugų teikėjas sistemingai nešalina 
teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos 
prie jo po nurodymo pašalinti turinį 
gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas 
galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne 
bis in idem ir proporcingumo principų ir 
užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į 
reikalavimų nesilaikymo sistemingumą ir 
tęstinumą, pelno siekimą ir kitus 
veiksnius, kuriais sumažinamas arba 
padidinamas teroristinio turinio 
pašalinimo nevykdymas. Sankcijomis ir 
galimomis nuobaudomis neturėtų būti 
skatinamas savavališkai prieglobos 
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pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 
2 dalį arba su sprendimu, kuriuo 
nurodoma imtis papildomų aktyvių 
priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, 
atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines 
nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
finansinius teikėjo išteklius. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis 
nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra 
teroristinis;

paslaugų teikėjų vykdomas turinio, kuris 
nėra teroristinis turinys, šalinimas. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Sprendžiant, ar taikyti 
finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 

(38) nuobaudos gali būti būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
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imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 246
Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo 
skubiai po nurodymo pašalinti turinį 
gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas 
galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne 
bis in idem ir proporcingumo principų ir 
užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į 
reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 
dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 
straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar 
taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 



AM\1177908LT.docx 51/97 PE636.150v02-00

LT

išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en

Pakeitimas 247
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) tam, kad prireikus būtų galima 
greitai pakeisti šio reglamento tikslais 
naudotinų šablonų turinį, Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
keičiami šio reglamento I, II ir III priedai. 
Kad Komisija galėtų atsižvelgti į 
technologijų raidą ir susijusį teisinį 
pagrindą jai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kurie 
papildytų šį reglamentą techniniais 
elektroninių priemonių, kuriomis 
kompetentingos institucijos turi perduoti 
nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija rengtų reikiamas 
konsultacijas, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros15 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(40) tam, kad prireikus būtų galima 
greitai pakeisti šio reglamento tikslais 
naudotinų šablonų turinį, Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
keičiami šio reglamento I, II ir III priedai. 
Kad Komisija galėtų atsižvelgti į 
technologijų raidą ir susijusį teisinį 
pagrindą jai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kurie 
papildytų šį reglamentą techniniais 
elektroninių priemonių, kuriomis 
kompetentingos institucijos turi perduoti 
nurodymus pašalinti turinį ir nuspręsti, kas 
pagal šį reglamentą atitinka didelį 
neginčytinų prašymų dėl turinio 
pašalinimo skaičių, reikalavimais. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija rengtų reikiamas konsultacijas, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros15 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
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Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________ _________________
15 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 15 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Į 19 straipsnį įtrauktas deleguotasis aktas.

Pakeitimas 248
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų rinkti 
informaciją apie šio teisės akto 
įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti, kad 
teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, 
reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento 
produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos 
programą;

(41) valstybės narės turėtų rinkti 
informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą, 
įskaitant informaciją apie sėkmingo 
teroristinių nusikaltimų nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn atvejų skaičių 
pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, 
kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, 
reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento 
produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos 
programą;

Or. en

Pakeitimas 249
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) remdamasi įgyvendinimo ataskaitos 
ir stebėsenos veiklos rezultatais ir 

(42) remdamasi įgyvendinimo ataskaitos 
ir stebėsenos veiklos rezultatais ir 
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išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio 
reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po 
trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas 
turėtų būti grindžiamas penkiais 
kriterijais – efektyvumu, veiksmingumu, 
aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine 
verte. Bus vertinama, kaip veikia skirtingos 
šiame reglamente nustatytos operacinės ir 
techninės priemonės, taip pat priemonių 
veiksmingumas didinant teroristinio turinio 
aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, 
apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir 
poveikis trečiųjų šalių teisėms ir 
interesams, įskaitant reikalavimo 
informuoti turinio teikėjus peržiūrą;

išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio 
reglamento vertinimą po trejų metų nuo jo 
įsigaliojimo. Bus vertinama, kaip veikia 
skirtingos šiame reglamente nustatytos 
priemonės, taip pat priemonių 
veiksmingumas didinant teroristinio turinio 
aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, 
apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir 
poveikis pagrindinėms teisėms, ypač teisei 
į žodžio laisvę ir informaciją, teisei į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą, 
teisei į žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, 
laisvei užsiimti verslu ir teisėms į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 250
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) remdamasi įgyvendinimo ataskaitos 
ir stebėsenos veiklos rezultatais ir 
išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio 
reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po 
trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas 
turėtų būti grindžiamas penkiais 
kriterijais – efektyvumu, veiksmingumu, 
aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine 
verte. Bus vertinama, kaip veikia skirtingos 
šiame reglamente nustatytos operacinės ir 
techninės priemonės, taip pat priemonių 
veiksmingumas didinant teroristinio 
turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, 
apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir 
poveikis trečiųjų šalių teisėms ir 
interesams, įskaitant reikalavimo 
informuoti turinio teikėjus peržiūrą;

(42) remdamasi įgyvendinimo ataskaitos 
ir stebėsenos veiklos rezultatais ir 
išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio 
reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po 
trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas 
turėtų būti grindžiamas penkiais 
kriterijais – būtinumu, proporcingumu, 
veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu 
ir ES pridėtine verte. Bus vertinama, kaip 
veikia skirtingos šiame reglamente 
nustatytos operacinės ir techninės 
priemonės, taip pat veiksmingumas 
šalinant neteisėtą teroristinį turinį, 
apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir 
poveikis asmenų pagrindinėms teisėms ir 
interesams, įskaitant reikalavimo 
informuoti turinio teikėjus peržiūrą;

Or. en
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Pakeitimas 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
užtikrinti sklandų bendros skaitmeninės 
rinkos veikimą, užkertant kelią 
teroristinio turinio sklaidai internete, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir 
poveikio tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 252
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
užtikrinti sklandų bendros skaitmeninės 
rinkos veikimą, užkertant kelią teroristinio 
turinio sklaidai internete, valstybės narės 
negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 

(43) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
užtikrinti sklandų bendros skaitmeninės 
rinkos veikimą, prisidedant prie 
teroristinių nusikaltimų tyrimų ir 
sprendžiant teroristinio turinio sklaidos 
internete klausimą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
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principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 253
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
užtikrinti sklandų bendros skaitmeninės 
rinkos veikimą, užkertant kelią teroristinio 
turinio sklaidai internete, valstybės narės 
negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(43) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
užtikrinti sklandų bendros skaitmeninės 
rinkos veikimą, užkertant kelią neteisėto 
teroristinio turinio sklaidai internete, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir 
poveikio tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
tikslinės taisyklės, kuriomis siekiama 
spręsti problemas dėl netinkamo trečiųjų 
šalių prieglobos paslaugų naudojimo 
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sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame 
nustatomos:

neteisėto teroristinio turinio sklaidos 
internete tikslais. Visų pirma jame 
nustatomos:

Or. en

Pakeitimas 255
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame 
nustatomos:

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
spręsti problemas dėl netinkamo 
prieglobos paslaugų naudojimo neteisėto 
teroristinio turinio sklaidos internete 
tikslais. Visų pirma jame nustatomos:

Or. en

Pakeitimas 256
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame 
nustatomos:

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
viešos sklaidos internete tikslais. Visų 
pirma jame nustatomos:

Or. en

Pakeitimas 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame 
nustatomos:

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis ribojama 
teroristinio turinio sklaida internete. Visų 
pirma jame nustatomos:

Or. en

Pakeitimas 258
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame 
nustatomos:

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
spręsti netinkamo prieglobos paslaugų 
naudojimo teroristinio turinio sklaidos 
internete tikslais klausimą. Visų pirma 
jame nustatomos:

Or. en

Pakeitimas 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame 

1. Šia direktyva nustatomos vienodos 
Direktyva, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
netinkamam prieglobos paslaugų 
naudojimui teroristinio turinio sklaidos 
internete tikslais. Visų pirma jame 



PE636.150v02-00 58/97 AM\1177908LT.docx

LT

nustatomos: nustatomos:

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

Or. en

Pakeitimas 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti 
greitą jo pašalinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti 
greitą jo pašalinimą;

a) pagrįstos ir proporcingos 
prieglobos paslaugų teikėjų, kurių 
paslaugoms itin būdingas neteisėtas 
teroristinis turinys, taikytinos rūpinimosi 
pareigos taisyklės, siekiant sumažinti 
teroristinio turinio sklaidą jų tinkle ir 
prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;

Or. en

Pakeitimas 262
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Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti 
greitą jo pašalinimą;

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant spręsti viešos neteisėto teroristinio 
turinio sklaidos jų tinkle klausimą ir 
prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą po 
nurodymo pašalinti turinį;

Or. en

Pakeitimas 263
Daniel Dalton

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti 
greitą jo pašalinimą;

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią viešai teroristinio 
turinio sklaidai jų tinkle ir prireikus 
užtikrinti greitą jo pašalinimą;

Or. en

Pakeitimas 264
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti 

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią viešai teroristinio 
turinio sklaidai jų tinkle ir prireikus 
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greitą jo pašalinimą; užtikrinti greitą jo pašalinimą;

Or. en

Pakeitimas 265
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieglobos paslaugų teikėjų 
taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio 
sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti 
greitą jo pašalinimą;

a) prieglobos paslaugų teikėjų, kurie 
ypač dažnai susiduria su neteisėtu 
teroristiniu turiniu, taikytinos rūpinimosi 
pareigos taisyklės, siekiant prireikus 
užtikrinti jo pašalinimą;

Or. en

Pakeitimas 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų teroristinį 
turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų 
palengvintas bendradarbiavimas su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų neteisėtą 
teroristinį turinį, o prieglobos paslaugų 
teikėjai galėtų jį greitai pašalinti 
vadovaudamiesi Sąjungos teisės 
nuostatomis, kuriomis numatomos 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, ir 
kad būtų palengvintas bendradarbiavimas 
su kitų valstybių narių kompetentingomis 
teisminėmis ar administracinėmis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

Or. en
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Pakeitimas 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų teroristinį 
turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų 
palengvintas bendradarbiavimas su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų teroristinį 
turinį, o prieglobos paslaugų teikėjai galėtų 
jį pašalinti vadovaudamiesi Sąjungos 
teisės nuostatomis, kuriomis numatomos 
tinkamos pagrindinių teisių apsaugos 
priemonės, ir kad būtų palengvintas 
bendradarbiavimas su kitų valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, 
prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus 
atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

Or. en

Pakeitimas 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų teroristinį 
turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų 
palengvintas bendradarbiavimas su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų neteisėtą 
teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų 
teikėjai galėtų jį pašalinti ir kad būtų 
palengvintas bendradarbiavimas su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
teisminėmis ir administracinėmis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

Or. en
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Pakeitimas 269
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų teroristinį 
turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų 
palengvintas bendradarbiavimas su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų neteisėtą 
teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų 
teikėjai galėtų jį greitai pašalinti po 
nurodymo pašalinti turinį gavimo ir kad 
būtų palengvintas bendradarbiavimas su 
kitų valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis ir prieglobos paslaugų 
teikėjais.

Or. en

Pakeitimas 270
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonėmis, kuriomis iš anksto 
neįmanoma skelbti internete, pvz., įkėlimo 
filtrais, pažeidžiamas Nyderlandų 
konstitucijos 7.3 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 271
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiuo reglamentu nekeičiamos 
prievolės gerbti pagrindines teises ir 
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pagrindinius teisės principus, įtvirtintus 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje. 
Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, 
kurios yra būtinos laikantis pagrindinių 
principų, susijusių su spaudos laisve ir 
žiniasklaidos laisve bei pliuralizmu.

Or. en

Pagrindimas

Spaudos laisvė, taip pat įvairios konstitucinės ir juridinės teisės į spaudos laisvę nacionaliniu 
lygmeniu – ES sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažinta 
pagrindinė teisė. Todėl svarbu užtikrinti, kad visos pagal šį reglamentą taikomos priemonės 
būtų suderintos su įvairiomis spaudos laisvės apsaugos sistemomis valstybėse narėse (pvz., 
keliose valstybėse narėse esamų leidybos sertifikatų naudojimas).

Pakeitimas 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Turinys, platinamas švietimo, 
žurnalistikos, meno ar mokslo tikslais 
arba informuotumo apie terorizmą 
didinimo veiklos tikslais, laikomas teisėtu 
turiniu ir todėl jis neįtrauktas į šį 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 273
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant šį reglamentą 
nepažeidžiami pagrindiniai ES ir 
nacionalinės teisės principai, susiję su 
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žodžio laisve, spaudos laisve ir 
žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu.

Or. en

Pakeitimas 274
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiuo reglamentu nekeičiamos 
prievolės gerbti pagrindines teises ir 
pagrindinius teisės principus, įtvirtintus 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 275
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas taikomas turiniui, 
platinamam švietimo, meno, žurnalistikos 
ar mokslo tikslais arba informuotumo 
apie teroristinę veiklą didinimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 276
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas netaikomas 
turiniui, platinamam švietimo, 
žurnalistikos, meno ar mokslo tikslais 
arba informuotumo apie terorizmą 
didinimo veiklos tikslais.

Or. en

Pakeitimas 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Turinys, platinamas švietimo, 
žurnalistikos, meno ar mokslo tikslais 
arba informuotumo apie terorizmą 
didinimo veiklos tikslais, nėra 
įtraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. Pagrindinių teisių agentūros komentarus.

Pakeitimas 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiuo reglamentu nepažeidžiami 
Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 
straipsniai.

Or. en
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Pakeitimas 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia direktyva nekeičiama 
Direktyva (EB) 2000/31.

Or. en

Pakeitimas 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šia direktyva nekeičiama prievolė 
gerbti pagrindines teises ir pagrindinius 
teisės principus, įtvirtintus Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 281
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šis reglamentas taikomas laikantis 
žodžio laisvės ir valstybių narių 
konstitucijų.

Or. en
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Pakeitimas 282
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šis reglamentas nepažeidžia 
atsakomybės tvarkos pagal Direktyvą 
2000/31/EB.

Or. en

Pakeitimas 283
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šis reglamentas nepažeidžia 
prievolių pagal Direktyvą 2003/31/EB.

Or. en

Pakeitimas 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Šia direktyva nedaromas poveikis 
asmens duomenų tvarkymui taikomoms 
taisyklėms, būtent Reglamentui (ES) 
2016/679 ir Direktyvai (ES) 2016/680.

Or. en
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Pakeitimas 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys, aiškinamos pagal Direktyvos 
(ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu 5 ir 
7 straipsnius:

Or. en

Pakeitimas 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjas, kurio pagrindinę verslo veiklą 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos viešas skelbimas. 
Šiame reglamento labai mažos, mažosios 
ir vidutinės įmonės, elektroninių ryšių 
paslaugos, internetinės prekyvietės ir 
infrastruktūros kaip paslaugos teikėjai 
nelaikomi prieglobos paslaugų teikėjais;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. Pagrindinių teisių agentūros komentarus, kad reikia pašalinti nuorodą 
„trečiosios šalys“.

Pakeitimas 287
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, skirtų 
galutiniams vartotojams, kurias sudaro 
turinio teikėjo pateiktos informacijos 
saugojimas jo prašymu ir laikomos 
informacijos teikimas visuomenei, teikėjas. 
Tai neapima interneto infrastruktūros 
paslaugų teikimo tokiais lygmenimis, kaip 
taikymo lygmuo, taip pat elektroninių 
ryšių paslaugų, nurodytų Direktyvoje (ES) 
2018/1972;

Or. en

Pakeitimas 288
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurių 
pagrindinis ar vienas iš pagrindinių 
tikslų – saugoti teikėjo pateiktą 
informaciją jo prašymu ir teikti laikomą 
informaciją visuomenei, teikėjas, iš esmės 
valdantis saugomus ir tvarkomus 
duomenis ir turintis prieigą prie jų;

Or. en

Pakeitimas 289
Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
visuomenei, teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
visuomenei, teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 291
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
visuomenei, teikėjas;
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Or. en

Pakeitimas 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
visuomenei, teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 293
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjas, saugantis teikėjo pateiktą 
informaciją jo prašymu ir teikiantis 
laikomą informaciją visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro pateiktos informacijos saugojimas, 
teikėjas, kurio pagrindinis tikslas – kurti 
ir teikti turinį visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 295
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) turinio teikėjas – vartotojas, 
pateikęs informaciją, kurią jo prašymu 
laiko ar laikė prieglobos paslaugų teikėjas;

2) turinio teikėjas – vartotojas, 
pateikęs duomenis, kuriuos jo prašymu 
laiko ar laikė ir visuomenei pateikė 
prieglobos paslaugų teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 296
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) turinio teikėjas – vartotojas, 
pateikęs informaciją, kurią jo prašymu 
laiko ar laikė prieglobos paslaugų teikėjas;

2) turinio teikėjas – vartotojas, 
sąmoningai pateikęs informaciją, kurią jo 
prašymu laiko ar laikė prieglobos paslaugų 
teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 297
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) turinio teikėjas – vartotojas, 
pateikęs informaciją, kurią jo prašymu 
laiko ar laikė prieglobos paslaugų teikėjas;

2) turinio teikėjas – vartotojas, 
sąmoningai pateikęs informaciją, kurią jo 
prašymu laiko ar laikė prieglobos paslaugų 
teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 298
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) paslaugų teikimas Sąjungoje 
reiškia: siūlyti paslaugas Sąjungoje – 
sudaryti sąlygas fiziniams ar juridiniams 
asmenims vienoje ar daugiau valstybių 
narių naudotis paslaugomis, kurias teikia 
prieglobos paslaugų teikėjas, turintis su ta 
valstybe nare ar valstybėmis narėmis 
esminį ryšį, pavyzdžiui,

3) paslaugų teikimas Sąjungoje 
reiškia: siūlyti paslaugas Sąjungoje – 
sudaryti sąlygas fiziniams ar juridiniams 
asmenims vienoje ar daugiau valstybių 
narių naudotis paslaugomis, 
neatsižvelgiant į tai, ar vartotojo 
reikalaujama už jas mokėti, kurias teikia 
prieglobos paslaugų teikėjas, turintis su ta 
valstybe nare ar valstybėmis narėmis 
esminį ryšį, pavyzdžiui,

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 3 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 299
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) paslaugų teikimas Sąjungoje 
reiškia: siūlyti paslaugas Sąjungoje – 
sudaryti sąlygas fiziniams ar juridiniams 
asmenims vienoje ar daugiau valstybių 
narių naudotis paslaugomis, kurias teikia 
prieglobos paslaugų teikėjas, turintis su ta 
valstybe nare ar valstybėmis narėmis 
esminį ryšį, pavyzdžiui,

3) siūlyti paslaugas Sąjungoje – 
sudaryti sąlygas fiziniams ar juridiniams 
asmenims vienoje ar daugiau valstybių 
narių naudotis paslaugomis, kurias teikia 
prieglobos paslaugų teikėjas, ir turėti 
esminį ryšį su ta valstybe nare ar 
valstybėmis narėmis, pavyzdžiui,

Or. en

Pakeitimas 300
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdo tikslingą veiklą vienos ar 
kelių valstybių narių atžvilgiu.

c) vykdo tikslingą veiklą vienos ar 
kelių valstybių narių vartotojų atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) teroristiniai nusikaltimai – 
nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos 
(ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

4) teroristiniai nusikaltimai – tyčinės 
veikos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 
2017/541 3 straipsnio 1 dalyje, kai jos 
vykdomos turint konkretų teroristinį tikslą 
arba yra su tuo susijusios, kaip nurodyta 
tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje;

Or. en
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Pakeitimas 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) teroristiniai nusikaltimai – 
nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos 
(ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

4) teroristiniai nusikaltimai – tyčinės 
veikos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 
2017/541 3 straipsnio 1 dalyje, kai jos 
vykdomos turint vieną iš tikslų, išvardytų 
Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 2 
dalyje;

Or. en

Pagrindimas

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).

Pakeitimas 303
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) teroristiniai nusikaltimai – 
nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos 
(ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

4) teroristiniai nusikaltimai – tyčinės 
veikos, išvardytos 3 straipsnio 1 dalyje, kai 
jos vykdomos turint vieną iš tikslų, 
išvardytų Direktyvos (ES) 2017/541 3 
straipsnio 2 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 304
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Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) teroristiniai nusikaltimai – 
nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos 
(ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

4) teroristiniai nusikaltimai – tyčinės 
veikos, išvardytos Direktyvos (ES) 
2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 305
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) teroristiniai nusikaltimai – 
nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos 
(ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

4) teroristiniai nusikaltimai – 
nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos 
(ES) 2017/541 3 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau 
nurodyta informacija arba jos deriniai:

5) teroristinis turinys – bet koks 
turinys, kuriame akivaizdžiai skatinamas 
teroristinių nusikaltimų, išvardytų 
Direktyvos 2017/741/ES 3 straipsnio 1 
dalyje, vykdymas, atsižvelgiant į 
nacionaliniuose teisės aktuose pateiktą 
apibrėžtį, keliantis aiškią ir didelę grėsmę, 
kad tokie nusikaltimai bus įvykdyti. 
Švietimo, žurnalistikos ir mokslo tikslais 
platinama medžiaga ir radikalių, 
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poleminių ar prieštaringų nuomonių 
reiškimas viešai diskutuojant opiais 
politiniais klausimais neturėtų būti 
laikomas teroristiniu turiniu;

Or. en

Pakeitimas 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau 
nurodyta informacija arba jos deriniai:

5) teroristinis turinys – bet koks 
nusikaltimas, apibrėžtas Direktyvos 
2017/541 dėl kovos su terorizmu 5–7 
straipsniuose;

Or. en

Pagrindimas

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)."

Pakeitimas 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija arba jos deriniai:

5) teroristinis turinys – medžiaga, 
įskaitant pranešimus ar atvaizdus, kuriais 
visuomenė kurstoma įvykdyti teroristinį 
nusikaltimą ir kuriuose pateikta toliau 
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nurodyta informacija arba jos deriniai:

Or. en

Pakeitimas 309
Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija arba jos deriniai:

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija arba jos deriniai, kuriais 
galima prisidėti prie Direktyvos (ES) 
2017/541 3 straipsnio 1 dalyje išvardytų 
tyčinių veikų vykdymo;:

Or. en

Pakeitimas 310
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau 
nurodyta informacija arba jos deriniai:

5) teroristinis turinys – akivaizdžiai 
neteisėta informacija, laikoma vienu ar 
daugiau nusikaltimų, nustatytų 
Direktyvos 2017/541 dėl kovos su 
terorizmu 5–7 straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžčių suderinimas su dabartiniais ES teisės aktais, būtent Direktyva 2017/541 dėl kovos 
su terorizmu.

Pakeitimas 311
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Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija arba jos deriniai:

5) neteisėtas teroristinis turinys – 
toliau nurodyta informacija arba jos 
deriniai:

Or. en

Pakeitimas 312
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija arba jos deriniai:

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija, kuria akivaizdžiai:

Or. en

Pakeitimas 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija arba jos deriniai:

5) teroristinis turinys – toliau nurodyta 
informacija, kuria akivaizdžiai:

Or. en

Pakeitimas 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurstymas vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar jų propagavimas, 
įskaitant šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, 
kad tokie nusikaltimai gali būti įvykdyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurstymas vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar jų propagavimas, 
įskaitant šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, 
kad tokie nusikaltimai gali būti įvykdyti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžčių suderinimas su dabartiniais ES teisės aktais, būtent Direktyva 2017/541 dėl kovos 
su terorizmu.

Pakeitimas 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurstymas vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar jų propagavimas, 
įskaitant šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, 
kad tokie nusikaltimai gali būti įvykdyti;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 317
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurstymas vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar jų propagavimas, įskaitant 
šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, kad tokie 
nusikaltimai gali būti įvykdyti;

a) tyčia kursto vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar juos propaguoja, taip 
sukeliant grėsmę, kad tokie nusikaltimai 
gali būti įvykdyti;

Or. en

Pakeitimas 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurstymas vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar jų propagavimas, įskaitant 
šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, kad tokie 
nusikaltimai gali būti įvykdyti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurstymas vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar jų propagavimas, įskaitant 
šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, kad tokie 

a) tyčia kurso vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar juos propaguoja, taip 
sukeliant aiškią grėsmę, kad tokie 
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nusikaltimai gali būti įvykdyti; nusikaltimai gali būti įvykdyti;

Or. en

Pakeitimas 320
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimas prisidėti prie 
teroristinių nusikaltimų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 321
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimas prisidėti prie 
teroristinių nusikaltimų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžčių suderinimas su dabartiniais ES teisės aktais, būtent Direktyva 2017/541 dėl kovos 
su terorizmu.

Pakeitimas 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) skatinimas prisidėti prie 
teroristinių nusikaltimų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimas prisidėti prie 
teroristinių nusikaltimų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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'.

Pakeitimas 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimas prisidėti prie 
teroristinių nusikaltimų;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 325
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimas prisidėti prie 
teroristinių nusikaltimų;

b) teroristinės grupės veiklos 
skatinimas, visų pirma kurstant, skatinant 
ar propaguojant asmenų ar asmenų 
grupės dalyvavimą teroristinėse grupėse, 
taip pat teikiant informaciją ar 
materialinius išteklius arba bet kokiu 
būdu finansuojant jų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimas prisidėti prie 
teroristinių nusikaltimų;

b) asmenų ar asmenų grupės 
kurstymas vykdyti teroristinius 
nusikaltimus arba prie jų prisidėti;

Or. en

Pakeitimas 327
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti 
Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 

Išbraukta.
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dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar 
jas remti;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžčių suderinimas su dabartiniais ES teisės aktais, būtent Direktyva 2017/541 dėl kovos 
su terorizmu.

Pakeitimas 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti 
Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 
dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar 
jas remti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti 
Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 
dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar 
jas remti;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti 
Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 
dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar 
jas remti;

c) tyčinis teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, kuriam taikoma Bendroji 
pozicija 2001/931/CFS, visų pirma 
kurstant, skatinant ar propaguojant 
asmenų ar asmenų grupės dalyvavimą 
teroristinėse grupėse, taip pat teikiant 
informaciją ar materialinius išteklius 
arba bet kokiu būdu finansuojant jų 
veiklą;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 331
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti 
Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 
dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar 
jas remti;

c) tyčinis teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, kuriam taikoma Bendroji 
pozicija 2001/931/CFS, visų pirma 
kurstant, skatinant ar propaguojant 
asmenų ar asmenų grupių dalyvavimą 
teroristinėse grupėse, taip pat teikiant 
informaciją ar materialinius išteklius 
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arba bet kokiu būdu finansuojant jų 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti 
Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 
dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar 
jas remti;

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant asmenis ar 
asmenų grupes dalyvauti Direktyvos (ES) 
2017/541 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtų 
teroristinių grupių nusikalstamoje 
veikloje ar ją remti;

Or. en

Pakeitimas 333
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teroristinių grupių veiklos 
skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti 
Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 
dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar 
jas remti;

c) teroristinių grupių nusikalstamos 
veiklos skatinimas, visų pirma raginant 
dalyvauti Direktyvos (ES) 2017/541 2 
straipsnio 3 dalyje apibrėžtose teroristinėse 
grupėse ar jas remti;

Or. en

Pakeitimas 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodų ar būdų, kaip įvykdyti 
teroristinį nusikaltimą, mokymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodų ar būdų, kaip įvykdyti 
teroristinį nusikaltimą, mokymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 336
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodų ar būdų, kaip įvykdyti 
teroristinį nusikaltimą, mokymas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžčių suderinimas su dabartiniais ES teisės aktais, būtent Direktyva 2017/541 dėl kovos 
su terorizmu.

Pakeitimas 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodų ar būdų, kaip įvykdyti 
teroristinį nusikaltimą, mokymas.

d) tyčia moko gaminti ar naudoti 
sprogmenis, šaunamuosius ar kitus 
ginklus arba kenksmingas ar pavojingas 
medžiagas, apie kitus konkrečius metodus 
ar būdus, siekiant vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar prie jų prisidėti.

Or. en

Pakeitimas 338
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodų ar būdų, kaip įvykdyti 
teroristinį nusikaltimą, mokymas.

d) tyčia moko gaminti ar naudoti 
sprogmenis, šaunamuosius ar kitus 
ginklus arba kenksmingas ar pavojingas 
medžiagas, apie kitus konkrečius metodus 
ar būdus, siekiant vykdyti teroristinius 
nusikaltimus ar prie jų prisidėti.

Or. en

Pakeitimas 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodų ar būdų, kaip įvykdyti 
teroristinį nusikaltimą, mokymas.

d) nurodymų dėl metodų ar būdų, taip 
pat dėl to, kaip gaminti ir naudoti 
sprogmenis, šaunamuosius ar kitus 
ginklus arba kenksmingas ar pavojingas 
medžiagas, taip pat ChBRB medžiagas, 
siekiant vykdyti teroristinius nusikaltimus, 
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teikimas.

Or. en

Pakeitimas 340
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) teikia mokymus, kaip gaminti ar 
naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar 
kitus ginklus arba kenksmingas ar 
pavojingas medžiagas, apie kitus 
konkrečius metodus ar būdus, siekiant 
vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie 
jų prisidėti.

Or. en

Pakeitimas 341
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) radikalių, poleminių ar 
prieštaringų nuomonių reiškimas viešai 
diskutuojant opiais politiniais klausimais 
vis dėlto neturėtų būti laikomas 
teroristiniu turiniu.

Or. en

Pakeitimas 342
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) neteisėto teroristinio turinio 
sklaida – neteisėto teroristinio turinio 
skleidimas visuomenei prieglobos paslaugų 
teikėjo tinkle aiškiai siekiant kurstyti, 
vykdyti teroristinį nusikaltimą ar prie jo 
prisidėti, išskyrus informacijos sklaidą 
švietimo, žurnalistikos, meno ar 
moksliniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas visuomenei 
prieglobos paslaugų teikėjo tinkle aiškiai 
siekiant kurstyti, vykdyti teroristinį 
nusikaltimą ar prie jo prisidėti, išskyrus 
informacijos sklaidą švietimo, 
žurnalistikos, meno ar mokslo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 344
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) neteisėto teroristinio turinio 
sklaida – neteisėto teroristinio turinio 
skleidimas trečiosioms šalims prieglobos 
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paslaugų teikėjo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) neteisėto teroristinio turinio 
sklaida – neteisėto teroristinio turinio 
skleidimas visuomenei prieglobos paslaugų 
teikėjo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas plačiajai 
visuomenei prieglobos paslaugų teikėjo 
tinkle;

Or. en

Pakeitimas 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas visuomenei 
prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 348
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas visuomenei 
prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 349
Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas visuomenei 
prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 350
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas visuomenei 
prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

Or. en

Pakeitimas 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio viešas skleidimas 
visuomenei prieglobos paslaugų teikėjo 
tinkle;

Or. en

Pakeitimas 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) susiję duomenys – tik 
prenumeratorių duomenys ir prieigos 
duomenys;

Or. en

Pakeitimas 353
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) susiję duomenys – tik 
prenumeratorių duomenys ir prieigos 
duomenys;

Or. en

Pakeitimas 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) kompetentinga institucija – 
paskirtoji nacionalinė valstybės narės 
teisminė institucija;

Or. en

Pakeitimas 355
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) kompetentinga institucija – 
paskirtoji nacionalinė valstybės narės 
teisminė institucija;

Or. en

Pakeitimas 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) pranešimas – kompetentingos 
institucijos ar, kai tinka, atitinkamos 
Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos 
paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri 
gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad 
paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai 
nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms 
sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) pranešimas – kompetentingos 
institucijos ar, kai tinka, atitinkamos 
Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos 
paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri 
gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad 
paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai 
nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms 
sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 358
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) pranešimas – kompetentingos 
institucijos ar, kai tinka, atitinkamos 

Išbraukta.
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Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos 
paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri 
gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad 
paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai 
nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms 
sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;

Or. en

Pakeitimas 359
Eva Joly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) pranešimas – kompetentingos 
institucijos ar, kai tinka, atitinkamos 
Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos 
paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri 
gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad 
paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai 
nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms 
sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;

Išbraukta.

Or. en


