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Amendamentul 1
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția adoptată de 
Consiliul director al Uniunii 
Interparlamentare la 19 octombrie 20111,
__________________
1Rezoluție adoptată în unanimitate de 
Consiliul director al Uniunii 
Interparlamentare la cea de-a 189-a 
adunare (Berna, 19 octombrie 2011) 
http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/
189/is01.htm

Or. en

Amendamentul 2
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
16 februarie 2012 privind accesul 
nevăzătorilor la cărți și alte produse 
tipărite1,
__________________
1 Rezoluția Parlamentului European din 
16 februarie 2012 referitoare la Petiția nr. 
0924/2011 adresată de Dan Pescod, de 
cetățenie britanică, în numele Uniunii 
Europene a Nevăzătorilor 
(EBU)/Institutul Național Regal pentru 
Nevăzători (RNIB), privind accesul 
nevăzătorilor la cărți și alte produse 
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tipărite (2011/2894(RSP)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
oc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2012-0059+0+DOC+XML+V0//RO 

Or. en

Amendamentul 3
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile 
omului,

Or. en

Amendamentul 4
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 30 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția ONU din 
17 aprilie 2003 pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial1,
__________________
1http://unesdoc.unesco.org/images/0013/0
01325/132540e.pdf

Or. en

Amendamentul 5
Paweł Zalewski
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât progresele tehnologice permit 
persoanelor din întreaga lume să utilizeze 
noile tehnologii ale informației și 
comunicațiilor (TIC) și să se conecteze la 
internet, favorizând astfel schimbări 
revoluționare în cadrul societăților, 
funcționarea democrației, guvernanța,
economia, activitățile comerciale, mass-
media, dezvoltarea și comerțul;

A. întrucât progresele tehnologice permit 
persoanelor și societăților din întreaga 
lume să utilizeze noile tehnologii ale 
informației și comunicațiilor (TIC) și să se 
conecteze la internet, favorizând astfel 
dezvoltarea persoanelor și a societăților, 
funcționarea comunicării publice, 
democrația, guvernanța și economia,
oferind instrumente importante în lupta 
pentru drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 6
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât accesul la internet este un 
factor-cheie care permite accesul la 
informații, libertatea de exprimare, 
libertatea presei, libertatea de întrunire, 
precum și înregistrarea unor progrese 
economice, sociale, politice și culturale;

B. întrucât internetul este un factor-cheie 
care permite accesul la informații, 
libertatea de exprimare, libertatea presei, 
libertatea de întrunire, precum și 
dezvoltarea economică, socială, politică și 
culturală;

Or. en

Amendamentul 7
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât există un consens global, 
reflectat în dreptul internațional, cu 
privire la faptul că restricțiile drepturilor 
fundamentale trebuie să fie prevăzute de 
lege;

Or. en

Amendamentul 8
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât TIC sunt, de asemenea, utilizate 
ca instrumente de represiune prin cenzură 
(în masă), prin supraveghere și prin 
urmărirea și localizarea informațiilor și a 
persoanelor;

E. întrucât TIC, deși au fost instrumente-
cheie în organizarea de mișcări sociale și 
proteste în diverse țări, amintind, cu 
precădere „Primăvara arabă”, sunt, de 
asemenea, utilizate ca instrumente de 
represiune prin cenzură (în masă), prin 
supraveghere și prin urmărirea și 
localizarea informațiilor și a persoanelor;

Or. en

Amendamentul 9
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în această privință, 
întreprinderi europene, cu sediul în 
Europa sau internaționale prezente în 
statele UE au fost sau continuă să fie 
implicate activ sau colaborează cu 
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regimurile autoritare represive la 
operațiuni de cenzură și supraveghere 
care contribuie adesea la identificarea și 
localizarea apărătorilor drepturilor 
omului și a activiștilor pro-democrație, 
ceea ce duce, în unele cazuri, la privare 
de libertate și tortură;

Or. en

Amendamentul 10
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât TIC pot, de asemenea, să 
aibă un rol de instrument util pentru 
organizațiile teroriste în pregătirea și 
săvârșirea atacurilor; 

Or. en

Amendamentul 11
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât aceste schimbări creează 
contexte noi care necesită aplicarea 
adaptată a legilor existente pe baza unei 
strategii pentru a integra internetul și TIC 
în toate acțiunile externe ale UE;

Or. en



PE496.512v01-00 8/58 AM\913651RO.doc

RO

Amendamentul 12
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât internetul a evoluat și s-a 
dezvoltat în mod fundamental ca platformă 
de o valoare publică imensă;

G. întrucât internetul a evoluat și s-a 
dezvoltat în mod fundamental ca platformă 
de o valoare publică imensă; întrucât, pe 
de altă parte, utilizarea greșită a noilor 
oportunități și instrumente puse la 
dispoziție de internet creează, de 
asemenea, noi riscuri și pericole;

Or. en

Amendamentul 13
Dominique Vlasto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât internetul a devenit, de 
asemenea, un factor în dezvoltarea 
comerțului internațional, care necesită o 
vigilență continuă, mai ales în ceea ce 
privește protecția consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 14
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât ar trebui să existe restricții 
doar în cazurile în care internetul este 
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utilizat pentru activități ilicite, precum 
incitarea la ură, violență și rasism, 
propagandă totalitară și accesul copiilor 
la pornografie sau exploatarea sexuală a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 15
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât articolul 21 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană stipulează că 
„Uniunea asigură coerența între diferitele 
domenii ale acțiunii sale externe, precum 
și între acestea și celelalte politici ale 
sale”. Consiliul și Comisia, asistate de 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate, 
asigură această coerență și cooperează în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 16
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că telefoanele mobile, TIC și 
accesul necenzurat la internet au avut un 
real impact asupra drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, exercitând un 
efect progresist, prin extinderea domeniului 
de aplicare a libertății de exprimare, a 
accesului la informații, a dreptului la viața 

1. recunoaște că telefoanele mobile, TIC și 
accesul nerestricționat și necenzurat la 
internet au avut un real impact asupra 
drepturilor omului și libertăților 
fundamentale, exercitând un efect 
progresist, prin extinderea domeniului de 
aplicare a libertății de exprimare, a 
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privată și a libertății de întrunire în întreaga 
lume;

accesului la informații, a dreptului la viața 
privată și a libertății de întrunire în întreaga 
lume;

Or. en

Amendamentul 17
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște imensa capacitate 
progresistă, creatoare și catalizatoare pe 
care o au internetul și TIC în dezvoltarea 
economică, socială, științifică, culturală și 
politică globală, care contribuie ca atare la 
progresul omenirii în ansamblu;

2. recunoaște imensa capacitate 
progresistă, creatoare și catalizatoare pe 
care o au internetul și TIC în clădirea 
comunităților, societatea civilă, 
dezvoltarea economică, socială, științifică, 
culturală și politică globală, care contribuie 
ca atare la progresul omenirii în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 18
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște imensa capacitate 
progresistă, creatoare și catalizatoare pe 
care o au internetul și TIC în dezvoltarea 
economică, socială, științifică, culturală și 
politică globală, care contribuie ca atare la
progresul omenirii în ansamblu;

2. recunoaște imensa capacitate 
progresistă, creatoare și catalizatoare pe 
care o au internetul și TIC în dezvoltarea 
economică, socială, științifică, culturală și 
politică globală, care contribuie ca atare la 
progresul omenirii în ansamblu; este 
conștient, totuși, de noile riscuri și 
pericole care rezultă din utilizarea greșită 
a noilor oportunități și instrumente puse 
la dispoziție de internet;

Or. en
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Amendamentul 19
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște că internetul și platformele 
sociale le permit guvernelor să se 
angajeze în diplomație directă și 
facilitează sporirea contactelor personale 
în întreaga lume, subliniind faptul că 
dezbaterile libere despre idei pot refuta 
extremismul și pot îmbunătăți 
angajamentul intercultural și înțelegerea; 

Or. en

Amendamentul 20
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră cultura un factor care 
facilitează accesul și contactul acolo unde 
relațiile politice sunt blocate sau 
tulburate, recunoscând că libertatea și 
cultura sunt interconectate într-o foarte 
mare măsură și că diplomația culturală 
digitală prezintă un interes strategic 
pentru UE;

Or. en

Amendamentul 21
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște că libertatea artistică și 
libertatea de a imita și re-utiliza au un rol 
de pietre de temelie pentru creativitate și 
libertatea de exprimare și idei; 
recunoaște, ca atare, rolul important pe 
care îl joacă excepțiile și limitările în 
ecosistemul drepturilor de autor, în 
special în domeniile jurnalismului, 
citatelor, satirei, arhivelor și bibliotecilor, 
precum și în asigurarea accesului la 
patrimoniul cultural și a posibilității de a
îl utiliza;

Or. en

Amendamentul 22
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că represiunea și controlul 
cetățenilor și al întreprinderilor includ o 
componentă tehnologică în curs de 
extindere, prin blocarea conținutului, prin 
monitorizarea și identificarea apărătorilor 
drepturilor omului, a jurnaliștilor, a 
activiștilor și a disidenților, precum și prin 
incriminarea exprimării legitime online și 
prin adoptarea unei legislații restrictive 
care să justifice astfel de măsuri;

3. subliniază că represiunea și controlul 
cetățenilor, al organizațiilor societății 
civile și al activiștilor, al mijloacelor de 
comunicare în masă și al întreprinderilor 
includ o componentă tehnologică în curs de 
extindere, prin blocarea conținutului, prin 
monitorizarea și identificarea apărătorilor 
drepturilor omului, a jurnaliștilor, a 
activiștilor și a disidenților, precum și prin 
incriminarea exprimării legitime online și 
prin adoptarea unei legislații restrictive 
care să justifice astfel de măsuri;

Or. en
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Amendamentul 23
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că represiunea și controlul 
cetățenilor și al întreprinderilor includ o 
componentă tehnologică în curs de 
extindere, prin blocarea conținutului, prin 
monitorizarea și identificarea apărătorilor 
drepturilor omului, a jurnaliștilor, a 
activiștilor și a disidenților, precum și prin 
incriminarea exprimării legitime online și 
prin adoptarea unei legislații restrictive 
care să justifice astfel de măsuri;

3. subliniază că represiunea și controlul 
cetățenilor și al întreprinderilor în unele 
țări includ o componentă tehnologică în 
curs de extindere, prin blocarea 
conținutului, prin monitorizarea și 
identificarea apărătorilor drepturilor 
omului, a jurnaliștilor, a activiștilor și a 
disidenților, precum și prin incriminarea 
exprimării legitime online și prin adoptarea 
unei legislații restrictive care să justifice 
astfel de măsuri;

Or. en

Amendamentul 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că represiunea și controlul 
cetățenilor și al întreprinderilor includ o 
componentă tehnologică în curs de 
extindere, prin blocarea conținutului, prin 
monitorizarea și identificarea apărătorilor 
drepturilor omului, a jurnaliștilor, a 
activiștilor și a disidenților, precum și prin 
incriminarea exprimării legitime online și 
prin adoptarea unei legislații restrictive 
care să justifice astfel de măsuri;

3. subliniază că represiunea și controlul 
cetățenilor și al întreprinderilor includ o 
componentă tehnologică în curs de 
extindere, prin monitorizarea și 
identificarea apărătorilor drepturilor 
omului, a jurnaliștilor, a activiștilor și a 
disidenților prin incriminarea și blocarea
exprimării legitime și a opiniilor opoziției
online, precum și prin adoptarea unei 
legislații restrictive care să justifice astfel 
de măsuri;

Or. en
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Amendamentul 25
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că represiunea și controlul 
cetățenilor și al întreprinderilor includ o 
componentă tehnologică în curs de 
extindere, prin blocarea conținutului, prin 
monitorizarea și identificarea apărătorilor 
drepturilor omului, a jurnaliștilor, a 
activiștilor și a disidenților, precum și prin 
incriminarea exprimării legitime online și 
prin adoptarea unei legislații restrictive 
care să justifice astfel de măsuri;

3. solicită Comisiei să abordeze în mod 
corespunzător faptul că există țări care 
aplică represiunea și controlul cetățenilor 
și al întreprinderilor prin blocarea 
conținutului, prin monitorizarea și 
identificarea apărătorilor drepturilor 
omului, a jurnaliștilor, a activiștilor și a 
disidenților; solicită, de asemenea, 
Comisiei, să acționeze împotriva 
incriminării exprimării legitime online și 
prin adoptarea unei legislații restrictive 
care să justifice astfel de măsuri; reafirmă, 
prin urmare, că astfel de practici sunt 
împotriva criteriilor de la Copenhaga;

Or. en

Amendamentul 26
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că recunoașterea și 
punerea în aplicare a principiilor privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor de către furnizorii de 
servicii de internet, dezvoltatorii de 
software, producătorii de hardware, 
serviciile de socializare în rețea/mass-
media etc. sunt necesare pentru a garanta 
libertatea de acțiune și siguranța 
apărătorilor drepturilor omului, precum și 
libertatea de exprimare; 

Or. en
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Amendamentul 27
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta 
responsabilitatea și continuitatea 
libertăților digitale, promovarea și 
protejarea acestora ar trebui integrate și 
revizuite anual în cadrul tuturor acțiunilor 
externe, precum și în cadrul politicilor și al 
instrumentelor de finanțare și de ajutor ale 
UE;

4. subliniază că, pentru a garanta 
responsabilitatea și continuitatea 
libertăților digitale, promovarea și 
protejarea acestora ar trebui integrate și 
revizuite anual în cadrul tuturor acțiunilor 
externe, precum și în cadrul politicilor și al 
instrumentelor de finanțare și de ajutor ale 
UE, sub conducerea Înaltului 
Reprezentant și a SEAE;

Or. en

Amendamentul 28
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta 
responsabilitatea și continuitatea 
libertăților digitale, promovarea și 
protejarea acestora ar trebui integrate și 
revizuite anual în cadrul tuturor acțiunilor 
externe, precum și în cadrul politicilor și al 
instrumentelor de finanțare și de ajutor ale 
UE;

4. subliniază că, pentru a garanta 
responsabilitatea și continuitatea 
libertăților digitale, promovarea și 
protejarea acestora ar trebui integrate și 
revizuite anual în cadrul tuturor acțiunilor 
externe, precum și în cadrul politicilor și al 
instrumentelor de finanțare și de ajutor ale 
UE; solicită Comisiei și SEAE să adopte o 
abordare proactivă în această privință și 
să asigure o cooperare și o coordonare pe 
orizontală între și în interiorul instituțiilor 
și agențiilor UE relevante;

Or. en
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Amendamentul 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că, pentru a garanta 
responsabilitatea și continuitatea 
libertăților digitale, promovarea și 
protejarea acestora ar trebui integrate și 
revizuite anual în cadrul tuturor acțiunilor 
externe, precum și în cadrul politicilor și 
al instrumentelor de finanțare și de ajutor 
ale UE;

4. subliniază că promovarea și protejarea 
libertăților digitale ar trebui integrate și 
revizuite anual în cadrul tuturor acțiunilor 
externe, al politicilor și al instrumentelor 
de finanțare și de ajutor ale UE, pentru a 
garanta responsabilitatea și continuitatea 
acestora, precum și pentru a menține 
promovarea protecțiilor împotriva fraudei 
și a prejudiciilor aduse procesului 
inovator necesar creșterii;

Or. en

Amendamentul 30
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă recunoașterea de către 
Comisie a accesului nelimitat la internet, 
ca unul din criteriile de la Copenhaga;

eliminat

Or. en

Amendamentul 31
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă recunoașterea de către Comisie 5. reafirmă recunoașterea de către Comisie 
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a accesului nelimitat la internet, ca unul 
din criteriile de la Copenhaga;

a accesului la internet, ca unul din criteriile 
de la Copenhaga;

Or. en

Amendamentul 32
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă recunoașterea de către 
Comisie a accesului nelimitat la internet, 
ca unul din criteriile de la Copenhaga;

5. reafirmă evaluarea Comisiei potrivit 
căreia libertatea mass-media este unul 
dintre drepturile fundamentale și face 
astfel parte din criteriile de la Copenhaga
și faptul că limitările libertății de 
exprimare, inclusiv pe internet, ar trebui 
să fie justificate de o necesitate socială 
presantă și, îndeosebi, să fie proporționale 
cu obiectivul legitim urmărit;

Or. en

Amendamentul 33
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că preocupările privind 
protecția și promovarea drepturilor 
omului și ale libertăților online sunt 
prezente în toate țările, recunoscând 
distincțiile esențiale în contextul în care 
sunt utilizate TIC, precum existența 
statului de drept și a dreptului la măsuri 
de reparație;

Or. en
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Amendamentul 34
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să asigure coerența 
între acțiunile externe ale UE și strategiile 
interne ale Comisiei în apărarea 
restricțiilor strict necesare și echilibrate 
ale drepturilor fundamentale, îndeosebi în 
susținerea principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, cum ar fi faptul 
că restricțiile trebuie să aibă la bază 
dreptul și nu trebuie introduse într-o 
manieră ad-hoc de industrie;

Or. en

Amendamentul 35
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că politicile eficiente de 
dezvoltare ale UE necesită integrarea TIC 
și diminuarea decalajului digital, prin 
furnizarea de infrastructuri tehnologice de 
bază și prin facilitarea accesului la 
cunoștințe și la informații;

7. subliniază că politicile eficiente de 
dezvoltare ale UE și politicile privind 
drepturile omului necesită integrarea TIC 
și diminuarea decalajului digital, prin 
furnizarea de infrastructuri tehnologice de 
bază și prin facilitarea accesului la 
cunoștințe și la informații;

Or. en

Amendamentul 36
Marek Siwiec
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că politicile eficiente de 
dezvoltare ale UE necesită integrarea TIC 
și diminuarea decalajului digital, prin 
furnizarea de infrastructuri tehnologice de 
bază și prin facilitarea accesului la 
cunoștințe și la informații;

7. subliniază că politicile eficiente de 
dezvoltare ale UE necesită integrarea TIC 
și diminuarea decalajului digital, prin 
furnizarea de infrastructuri tehnologice de 
bază, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe și la informații și prin 
promovarea competențelor digitale în 
întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 37
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră tehnologiile informației și 
comunicațiilor drept factori care 
încurajează transparența și buna 
guvernanță, alfabetizarea, educația, 
asistența medicală în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă, 
monitorizarea eficientă a alegerilor și 
ajutorul în caz de dezastre în zone izolate 
sau în societăți rurale;

8. consideră tehnologiile informației și 
comunicațiilor drept factori care 
încurajează transparența și buna 
guvernanță, alfabetizarea, educația, 
asistența medicală în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă, 
monitorizarea eficientă a alegerilor și 
ajutorul în caz de dezastre, în special în 
zone izolate și în societăți în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 38
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră tehnologiile informației și 
comunicațiilor drept factori care 
încurajează transparența și buna 
guvernanță, alfabetizarea, educația, 
asistența medicală în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă,
monitorizarea eficientă a alegerilor și 
ajutorul în caz de dezastre în zone izolate 
sau în societăți rurale;

8. consideră tehnologiile informației și 
comunicațiilor drept factori care 
încurajează transparența și buna 
guvernanță, alfabetizarea, educația, 
monitorizarea eficientă a alegerilor și 
ajutorul în caz de dezastre în zone izolate 
sau în societăți rurale;

Or. en

Amendamentul 39
Paweł Robert Kowal

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că se impune protejarea 
utilizatorilor și, mai ales, a copiilor de 
conținutul violent și pornografic 
dăunător;

Or. pl

Amendamentul 40
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că programele de dezvoltare 
și de ajutor ale UE ar trebui să includă 
libertățile digitale, mai ales în societățile 
aflate într-o perioadă de tranziție politică 
sau în situații postconflict; consideră că 
experții UE în domeniul reglementării sunt 

9. subliniază că programele de dezvoltare 
și de ajutor ale UE ar trebui să includă 
libertățile digitale, mai ales în societățile 
aflate într-o perioadă de tranziție politică 
sau în situații postconflict; consideră că 
experții UE în domeniul reglementării pot 
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interlocutori esențiali pentru formarea 
omologilor și pentru includerea drepturilor 
și a principiilor fundamentale în noile 
reglementări și acte legislative (în 
domeniul mass-mediei);

contribui în mod considerabil la formarea 
omologilor și la includerea drepturilor și a 
principiilor fundamentale în noile 
reglementări și acte legislative (în 
domeniul mass-mediei) în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 41
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că programele de dezvoltare 
și de ajutor ale UE ar trebui să includă 
libertățile digitale, mai ales în societățile 
aflate într-o perioadă de tranziție politică 
sau în situații postconflict; consideră că 
experții UE în domeniul reglementării sunt 
interlocutori esențiali pentru formarea 
omologilor și pentru includerea drepturilor 
și a principiilor fundamentale în noile 
reglementări și acte legislative (în 
domeniul mass-mediei);

9. subliniază că programele de dezvoltare 
și de ajutor ale UE ar trebui să includă 
libertățile digitale, mai ales în societățile 
aflate într-o perioadă de tranziție politică 
sau în situații postconflict; consideră că 
experții UE în domeniul reglementării sunt 
interlocutori esențiali pentru formarea 
omologilor și pentru includerea drepturilor 
și a principiilor fundamentale în noile 
reglementări și acte legislative (în 
domeniul mass-mediei); subliniază că 
sprijinul sub forma construirii de 
infrastructuri TIC ar trebui să fie 
condiționat de punerea în aplicare și de 
menținerea accesului necenzurat la 
internet și la informații online, precum și 
de libertatea digitală, într-un context mai 
vast;

Or. en

Amendamentul 42
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că programele de dezvoltare 
și de ajutor ale UE ar trebui să includă
libertățile digitale, mai ales în societățile 
aflate într-o perioadă de tranziție politică 
sau în situații postconflict; consideră că 
experții UE în domeniul reglementării sunt 
interlocutori esențiali pentru formarea 
omologilor și pentru includerea drepturilor 
și a principiilor fundamentale în noile 
reglementări și acte legislative (în 
domeniul mass-mediei);

9. subliniază că politicile de dezvoltare ale 
UE și politicile privind drepturile omului 
ar trebui să includă programe de ajutor 
care să promoveze libertățile digitale, mai 
ales în țări nedemocratice, precum și în 
țări aflate într-o perioadă de tranziție 
politică sau în situații postconflict; 
consideră că experții UE în domeniul 
reglementării sunt interlocutori esențiali 
pentru formarea omologilor și pentru 
includerea drepturilor și a principiilor 
fundamentale în noile reglementări și acte 
legislative (în domeniul mass-mediei);

Or. en

Amendamentul 43
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. atrage atenția asupra importanței 
dezvoltării TIC în zonele de conflict 
pentru promovarea activităților de 
consolidare a păcii la nivelul societății 
civile, cu scopul de a furniza mijloace 
sigure de comunicare între părțile 
implicate în soluționarea pașnică a 
conflictelor, depășind prin aceasta în mod 
activ obstacolele fizice și riscurile în 
contacte bilaterale pentru persoanele și 
organizațiile din astfel de zone;

Or. en

Amendamentul 44
Paweł Robert Kowal
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. speră că utilizarea adecvată a noilor 
tehnologii ale comunicațiilor și, în 
special, a mass-mediei sociale, va 
contribui la consolidarea democrației 
directe în rândul cetățenilor din UE și din 
țările terțe, prin crearea de platforme 
sociale pentru formularea legislației; 

Or. pl

Amendamentul 45
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că difuzarea de imagini care 
reproduc încălcări ale drepturilor omului 
și colectarea digitală a probelor pot 
contribui la lupta globală împotriva 
impunității; consideră că este nevoie de 
asistență în pregătirea unor materiale 
admisibile, în temeiul dreptului (penal) 
internațional, ca probe în cadrul unor 
proceduri judiciare;

10. subliniază că difuzarea de dovezi ale 
încălcării drepturilor omului și colectarea 
digitală a probelor pot contribui la lupta 
globală împotriva impunității; consideră că 
aceste materiale ar trebui să fie admisibile, 
în temeiul dreptului (penal) internațional, 
ca probe în cadrul unor proceduri judiciare;

Or. en

Amendamentul 46
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a se asigura că 
pământurile rare utilizate în producția de 
TIC sunt obținute prin respectarea 
drepturilor omului, a drepturile de muncă 
și de mediu;

11. subliniază necesitatea de a se asigura că 
pământurile rare utilizate în producția de 
TIC sunt obținute prin respectarea 
drepturilor omului, a drepturilor de muncă 
și de mediu și că nu sunt supuse 
practicilor monopoliste sau limitării 
accesului la comerț din cauza unor motive 
strict politice;

Or. en

Amendamentul 47
Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a se asigura că 
pământurile rare utilizate în producția de 
TIC sunt obținute prin respectarea 
drepturilor omului, a drepturile de muncă 
și de mediu;

11. subliniază necesitatea de a se asigura că 
pământurile rare utilizate în producția de 
TIC sunt obținute prin respectarea 
drepturilor omului, a drepturilor de muncă 
și de mediu; consideră că o abordare 
multilaterală pentru a asigura accesul la 
pământuri rare în circumstanțe decente 
este o cerință pentru îndeplinirea acestor 
obiective;

Or. en

Amendamentul 48
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că tehnologiile și 12. regretă faptul că tehnologiile și 
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serviciile originare din UE sunt utilizate în 
țări terțe pentru a încălca drepturile omului 
prin cenzurarea informațiilor, prin 
supraveghere în masă, prin monitorizare, 
precum și prin urmărirea și localizarea 
cetățenilor și a activităților acestora în 
rețelele de telefonie (mobilă) și pe internet;

serviciile originare din UE sunt utilizate 
uneori în țări terțe pentru a încălca 
drepturile omului prin cenzurarea 
informațiilor, prin supraveghere în masă, 
prin monitorizare, precum și prin urmărirea 
și localizarea cetățenilor și a activităților 
acestora în rețelele de telefonie (mobilă) și 
pe internet;

Or. en

Amendamentul 49
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că tehnologiile și 
serviciile originare din UE sunt utilizate în 
țări terțe pentru a încălca drepturile omului 
prin cenzurarea informațiilor, prin 
supraveghere în masă, prin monitorizare, 
precum și prin urmărirea și localizarea 
cetățenilor și a activităților acestora în 
rețelele de telefonie (mobilă) și pe internet;

12. regretă faptul că tehnologiile și 
serviciile originare din UE sunt utilizate în 
țări terțe pentru a încălca drepturile omului 
prin cenzurarea informațiilor, prin 
supraveghere în masă, prin monitorizare, 
precum și prin urmărirea și localizarea 
cetățenilor și a activităților acestora în 
rețelele de telefonie (mobilă) și pe internet; 
îndeamnă Comisia să ia toate măsurile 
necesare pentru a pune capăt acestui 
comerț cu arme digitale;

Or. en

Amendamentul 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că tehnologiile și 
serviciile originare din UE sunt utilizate în 
țări terțe pentru a încălca drepturile omului 

12. regretă faptul că tehnologiile și 
serviciile originare din UE sunt utilizate în 
țări terțe pentru a încălca drepturile omului 
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prin cenzurarea informațiilor, prin 
supraveghere în masă, prin monitorizare, 
precum și prin urmărirea și localizarea 
cetățenilor și a activităților acestora în 
rețelele de telefonie (mobilă) și pe internet;

prin cenzurarea informațiilor, prin 
supraveghere în masă, prin monitorizare, 
precum și prin urmărirea și localizarea 
cetățenilor și a activităților acestora în 
rețelele de telefonie (mobilă) și pe internet; 
consideră, totuși, că tehnologiile în sine 
sunt indiferente din punct de vedere 
moral și că actorul este responsabil 
pentru politica malițioasă, și nu 
instrumentul;

Or. en

Amendamentul 51
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută interdicția privind exportul de 
tehnologii și servicii utilizate în scopul 
represiunii în Siria și Iran; consideră că 
această interdicție ar trebui să devină un 
precedent pentru măsuri restrictive 
structurale, cum ar fi o dispoziție 
„comună” la nivelul UE sau „liste specifice 
fiecărei țări”, în cadrul de reglementare a 
produselor cu dublă utilizare;

13. salută interdicția privind exportul de 
tehnologii și servicii represive utilizate în 
Siria și Iran; consideră că această 
interdicție ar trebui să devină un precedent 
pentru măsuri restrictive structurale, cum 
ar fi cerințe ex ante pentru acordarea 
licenței, o dispoziție „comună” la nivelul 
UE sau „liste specifice fiecărei țări”, în 
cadrul de reglementare a produselor cu 
dublă utilizare;

Or. en

Amendamentul 52
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută interdicția privind exportul de 
tehnologii și servicii utilizate în scopul 

13. solicită interdicția privind exportul de 
tehnologii și servicii utilizate în scopul 
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represiunii în Siria și Iran; consideră că 
această interdicție ar trebui să devină un 
precedent pentru măsuri restrictive 
structurale, cum ar fi o dispoziție 
„comună” la nivelul UE sau „liste specifice 
fiecărei țări”, în cadrul de reglementare a 
produselor cu dublă utilizare;

represiunii în țări nedemocratice; 
consideră că această interdicție ar trebui să 
devină un precedent pentru măsuri 
restrictive structurale, cum ar fi o dispoziție 
„comună” la nivelul UE sau „liste specifice 
fiecărei țări”, în cadrul de reglementare a 
produselor cu dublă utilizare;

Or. en

Amendamentul 53
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută interdicția privind exportul de 
tehnologii și servicii utilizate în scopul 
represiunii în Siria și Iran; consideră că 
această interdicție ar trebui să devină un 
precedent pentru măsuri restrictive 
structurale, cum ar fi o dispoziție 
„comună” la nivelul UE sau „liste 
specifice fiecărei țări”, în cadrul de 
reglementare a produselor cu dublă 
utilizare;

13. salută interdicția privind exportul de 
tehnologii și servicii utilizate în scopul 
represiunii în Siria și Iran; consideră că 
este prudent, totuși, să se precizeze că 
aceste interdicții trebuie să fie emise în 
funcție de fiecare caz în parte, luând în 
calcul circumstanțele specifice atunci 
când sunt vizate zone de conflict sau 
regimuri controversate;

Or. en

Amendamentul 54
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unor controale 
mai stricte ale lanțului de aprovizionare și 
sisteme de responsabilitate corporativă cu 
privire la comercializarea de produse (de 
la echipamente la telefoane mobile) și 

eliminat
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servicii, care pot fi utilizate pentru a 
limita drepturile omului și libertatea 
digitală;

Or. en

Amendamentul 55
Dominique Vlasto

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unor controale 
mai stricte ale lanțului de aprovizionare și 
sisteme de responsabilitate corporativă cu 
privire la comercializarea de produse (de la 
echipamente la telefoane mobile) și 
servicii, care pot fi utilizate pentru a limita 
drepturile omului și libertatea digitală;

14. subliniază necesitatea unor controale 
mai stricte ale lanțului de aprovizionare și 
sisteme de responsabilitate corporativă nu 
numai cu privire la comercializarea de 
produse (de la echipamente la telefoane 
mobile) și servicii, care pot fi utilizate 
pentru a limita drepturile omului și 
libertatea digitală, ci și cu privire la o 
protecție mai eficientă a consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 56
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unor controale 
mai stricte ale lanțului de aprovizionare și 
sisteme de responsabilitate corporativă cu 
privire la comercializarea de produse (de la 
echipamente la telefoane mobile) și 
servicii, care pot fi utilizate pentru a limita 
drepturile omului și libertatea digitală;

14. subliniază necesitatea unor controale 
mai stricte ale lanțului de aprovizionare, 
precum „principiul cunoașterii 
utilizatorului final”, și sisteme de 
responsabilitate corporativă cu privire la 
comercializarea de produse (de la 
echipamente la telefoane mobile) și 
servicii, care pot fi utilizate pentru a limita 
drepturile omului și libertatea digitală;
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Or. en

Amendamentul 57
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că anumite produse și 
servicii tehnologice specifice de bruiere, 
supraveghere, monitorizare și interceptare 
sunt articole „cu utilizarea unică” al 
căror export ar trebui să facă obiectul 
unei aprobări ex ante;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că anumite produse și servicii 
tehnologice specifice de bruiere, 
supraveghere, monitorizare și interceptare 
sunt articole „cu utilizarea unică” al căror 
export ar trebui să facă obiectul unei 
aprobări ex ante;

15. consideră că anumite produse și servicii 
tehnologice specifice de bruiere, 
supraveghere, monitorizare și interceptare 
sunt articole „cu utilizarea unică” și 
solicită, prin urmare, să se întocmească o 
listă actualizată la intervale regulate a 
țărilor care încalcă libertatea de 
exprimare a drepturilor omului, unde ar 
trebui să fie interzis exportul articolelor 
„cu utilizare unică”;

Or. en

Amendamentul 59
Marietje Schaake
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea de a monitoriza 
sancțiunile europene aplicabile 
tehnologiilor la nivelul Uniunii, pentru a 
asigura că statele membre le respectă în 
mod egal și că sunt menținute condiții de 
concurență echitabile;

16. subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare și de a monitoriza sancțiunile 
europene aplicabile tehnologiilor la nivelul 
Uniunii, pentru a asigura că statele membre 
le respectă în mod egal și că sunt menținute 
condiții de concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 60
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea de a monitoriza 
sancțiunile europene aplicabile 
tehnologiilor la nivelul Uniunii, pentru a 
asigura că statele membre le respectă în 
mod egal și că sunt menținute condiții de 
concurență echitabile;

16. subliniază necesitatea de a monitoriza 
sancțiunile europene aplicabile 
tehnologiilor la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 61
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că Comisia ar trebui să 
poată pune la dispoziția întreprinderilor 
care au ezitări în a solicita o licență de 
export informații în timp real despre 
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legalitatea sau efectele potențial 
dăunătoare ale înțelegerilor comerciale, 
precum și la dispoziția întreprinderilor cu 
sediul în UE care încep relații 
contractuale cu guverne din țări terțe, fie 
că este vorba de obținerea autorizațiilor 
de funcționare, negocierea unor clauze de 
standstill sau acceptarea implicării 
publice în operații comerciale sau 
utilizarea publică a rețelelor și a 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 62
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că întreprinderile ar trebui 
să efectueze evaluări ale impactului pe 
care respectarea drepturilor omului le are 
asupra TIC, începând din faza de C&D, și 
că acestea ar trebui să se asigure că nu 
devin complice la eventualele încălcări ale 
drepturilor omului în țările terțe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că întreprinderile ar trebui
să efectueze evaluări ale impactului pe care 
respectarea drepturilor omului le are asupra 
TIC, începând din faza de C&D, și că 

17. solicită crearea unui cadru juridic al 
UE care să oblige întreprinderile din 
statele membre să efectueze evaluări ale 
impactului pe care respectarea drepturilor 



PE496.512v01-00 32/58 AM\913651RO.doc

RO

acestea ar trebui să se asigure că nu devin 
complice la eventualele încălcări ale 
drepturilor omului în țările terțe;

omului le are asupra TIC, începând din 
faza de C&D, și că acestea ar trebui să se 
asigure că nu devin complice la eventualele 
încălcări ale drepturilor omului în țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 64
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că întreprinderile ar trebui 
să efectueze evaluări ale impactului pe 
care respectarea drepturilor omului îl are 
asupra TIC, începând din faza de C&D, și 
că acestea ar trebui să se asigure că nu 
devin complice la eventualele încălcări ale 
drepturilor omului în țările terțe;

17. solicită Comisiei să furnizeze soluții 
juridice care să-i permită acesteia să 
ceară evaluări ale impactului drepturilor 
omului de la întreprinderile care fac 
achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 65
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. regretă, în această privință, 
implicarea activă a întreprinderilor 
europene și a întreprinderilor 
internaționale care operează în UE acolo 
unde sunt utilizate politici 
guvernamentale represive împotriva 
activiștilor pentru drepturile omului și a 
disidenților politici în ceea ce privește 
drepturile digitale, accesul la internet și 
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TIC; solicită Comisiei să excludă de la 
procedurile de achiziții și licitațiile UE 
întreprinderile angajate în astfel de 
activități;

Or. en

Amendamentul 66
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța protejării 
drepturilor consumatorilor în acordurile 
internaționale referitoare la TIC;

Or. en

Amendamentul 67
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei să depună, cel mai 
târziu în decursul anului 2013, propuneri 
care cer o mai mare transparență și 
responsabilitate pentru întreprinderile cu 
sediul în UE și dezvăluirea politicilor de 
evaluare a impactului pe care îl au 
drepturile omului, pentru a îmbunătăți 
monitorizarea exportului de TIC, de 
produse și servicii utilizate pentru a bloca 
site-urile internet, pentru supravegherea 
în masă, urmărirea și localizarea 
persoanelor, încălcarea conversațiilor (e-
mail) private și filtrarea rezultatelor de 
căutare; 
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Or. en

Amendamentul 68
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște că internetul a devenit un 
spațiu public, precum și o piață, pentru care 
libera circulație a informațiilor și accesul la 
TIC sunt indispensabile;

20. recunoaște că internetul a devenit un 
spațiu public, precum și o piață, pentru care 
libera circulație a informațiilor și accesul la 
TIC sunt indispensabile; prin urmare, 
adoptă poziția potrivit căreia libertățile 
digitale și comerțul liber trebuie 
promovate și protejate simultan pentru a 
încuraja și sprijini schimbul liber de idei, 
precum și pentru sporirea oportunităților 
de afaceri pentru cetățenii UE într-o 
economie globală din ce în ce mai 
digitală;

Or. en

Amendamentul 69
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră cu fermitate că încălcările 
drepturilor de proprietate intelectuală pot 
să reprezinte și chiar reprezintă o 
amenințare la adresa comerțului 
internațional, stând astfel în calea 
eforturilor UE de a spori competitivitatea 
Uniunii Europene în ansamblu și a 
statelor membre individuale în special și 
că, în consecință, tacticile frauduloase 
aduc prejudicii inovării legitime, fapt care 
afectează creșterea și eforturile de 
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ocupare a forței de muncă atât de dorite 
de cetățenii UE și care duce, totodată, la 
pierderi anuale de ordinul miliardelor în 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 70
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită includerea unor clauze de 
condiționalitate în acordurile de liber 
schimb încheiate de UE, care să prevadă 
garanții transparente, care să mențină 
accesul nerestricționat la internet și care 
să asigure libera circulație a 
informațiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită includerea unor clauze de 
condiționalitate în acordurile de liber 
schimb încheiate de UE, care să prevadă 
garanții transparente, care să mențină 
accesul nerestricționat la internet și care să 
asigure libera circulație a informațiilor;

21. solicită includerea în acordurile de liber 
schimb încheiate de UE a unor formulări 
care să mențină accesul la internet, care să 
promoveze garanții transparente și care să 
asigure libera circulație a informațiilor, 
respectând totodată acquis-ul comunitar;

Or. en
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Amendamentul 72
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei și Consiliului să se 
asigure că mandatele pentru negocieri 
multilaterale și bilaterale, precum și 
desfășurarea negocierilor în sine duc în 
mod real la realizarea obiectivelor 
importante ale Uniunii Europene, în 
special la promovarea valorilor sale, a 
statului de drept și a democrației, la 
finalizarea unei piețe unice digitale 
veritabile și la respectarea politicii în 
materie de cooperare pentru dezvoltare a 
UE;

Or. en

Amendamentul 73
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei și Consiliului să se 
asigure că mandatele pentru negocieri 
multilaterale și bilaterale, precum și 
desfășurarea
negocierilor în sine duc în mod real la 
îndeplinirea obiectivelor importante ale
Uniunii Europene, în special la realizarea 
unei
piețe unice digitale veritabile.

Or. en
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Amendamentul 74
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. solicită UE să acorde sprijin politic 
întreprinderilor europene confruntate cu 
solicitări de a înlătura conținutul creat de 
utilizatori sau de a furniza informații cu 
caracter personal în moduri care încalcă 
drepturile fundamentale și limitează 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială;

Or. en

Amendamentul 75
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. observă că comerțul electronic s-a 
dezvoltat în afara cadrelor tradiționale de 
reglementare a comerțului; subliniază 
importanța unei cooperări internaționale 
sporite în cadrul OMC și OMPI pentru a 
proteja și garanta dezvoltarea pieței 
digitale mondiale; solicită revizuirea și 
actualizarea actualului Acord privind 
tehnologia informației (ATI) în cadrul 
OMC și ca UE să exploreze posibilitățile 
unui Acord internațional privind 
economia digitală (IDEA);

Or. en

Amendamentul 76
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să nu transfere 
cererile privind executarea și drepturile de 
autor către operatorii economici în 
viitoarele acorduri comerciale și, de 
asemenea, să garanteze că acele acțiuni 
care afectează libertatea internetului se 
vor desfășura doar în cadrul statului de 
drept cu autoritate judiciară;

Or. de

Amendamentul 77
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că restricționarea accesului la 
piețe (digitale) pentru întreprinderile din 
UE și pentru consumatorii care folosesc 
internetul, prin cenzura în masă în țări 
terțe, constituie o măsură protecționistă și o 
barieră comercială;

23. consideră că restricționarea accesului la 
piețe (digitale) pentru întreprinderile din 
UE și pentru consumatorii care folosesc 
internetul, prin cenzura în masă în țări 
terțe, constituie o măsură protecționistă și o 
barieră comercială; solicită Comisiei să 
prezinte o strategie de contestare a 
măsurilor adoptate de țările terțe prin 
care este restricționat accesul 
întreprinderilor UE la piețele lor online;

Or. en

Amendamentul 78
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită UE să depună eforturi pentru a 
se asigura că reglementarea internetului 
și a TIC este menținută la un nivel 
minim;

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită UE să depună eforturi pentru a se 
asigura că reglementarea internetului și a 
TIC este menținută la un nivel minim;

24. invită UE să depună eforturi pentru a se 
asigura că reglementarea internetului și a 
TIC este menținută la un nivel justificat și 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 80
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită UE să depună eforturi pentru a se 
asigura că reglementarea internetului și a 
TIC este menținută la un nivel minim;

24. invită UE să depună eforturi pentru a se 
asigura că reglementarea internetului și a 
TIC este întreprinsă doar atunci când UE 
consideră că acest lucru este necesar;

Or. en

Amendamentul 81
Marek Siwiec
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că un proces decizional 
transparent și bazat pe colaborare este 
esențial pentru asigurarea respectării 
caracterului deschis și participativ al 
internetului; consideră că UE ar trebui să 
joace un rol de lider în elaborarea unor 
norme de bază în domeniul libertății 
digitale, inclusiv a unor mecanisme de 
soluționare a litigiilor, ținând seama, de 
asemenea, de conflictele de jurisdicție;

26. consideră că un proces decizional 
transparent și bazat pe colaborare este 
esențial pentru asigurarea respectării 
caracterului deschis și participativ al 
internetului; consideră că orice dezbatere 
despre reglementările privind internetul 
ar trebui să fie deschisă la un nivel 
maxim și să implice toate părțile 
interesate, în special părțile specializate în 
protejarea drepturilor omului, precum și 
utilizatorii de internet de zi cu zi;
consideră că UE ar trebui să joace un rol de 
lider în elaborarea unor norme de bază în 
domeniul libertății digitale, inclusiv a unor 
mecanisme de soluționare a litigiilor, 
ținând seama, de asemenea, de conflictele 
de jurisdicție;

Or. en

Amendamentul 82
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că un proces decizional 
transparent și bazat pe colaborare este 
esențial pentru asigurarea respectării 
caracterului deschis și participativ al 
internetului; consideră că UE ar trebui să 
joace un rol de lider în elaborarea unor 
norme de bază în domeniul libertății 
digitale, inclusiv a unor mecanisme de 
soluționare a litigiilor, ținând seama, de 
asemenea, de conflictele de jurisdicție;

26. consideră că un proces decizional 
transparent și bazat pe colaborare este 
esențial pentru asigurarea respectării 
caracterului deschis și participativ al 
internetului; consideră că UE ar trebui să 
joace un rol de lider în elaborarea unor 
norme de bază în domeniul libertății 
digitale și a unor norme de comportament 
în spațiul informatic, inclusiv a unor 
mecanisme de soluționare a litigiilor, 
ținând seama, de asemenea, de conflictele 
de jurisdicție;
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Or. en

Amendamentul 83
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că, în prezent, internetul este 
relativ nereglementat și că există o 
abordare multipartită a acestuia; subliniază 
necesitatea de a se asigura de către UE că 
modelul multipartit este favorabil 
incluziunii și că întreprinderile mici, 
precum și actorii societății civile și 
utilizatorii nu sunt înlocuiți de câțiva agenți 
comerciali și guvernamentali importanți;

27. consideră că, în prezent, structura
internetului este relativ nereglementată și 
că există o abordare multipartită a acestuia; 
subliniază necesitatea de a se asigura de 
către UE că modelul multipartit este 
favorabil incluziunii și că întreprinderile 
mici, precum și actorii societății civile și 
utilizatorii nu sunt înlocuiți de câțiva agenți 
comerciali și guvernamentali importanți;

Or. en

Amendamentul 84
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că cooperarea dintre 
guverne și actorii din sectorul privat în 
materie de TIC nu ar trebui să se bazeze 
pe obligarea directă și indirectă a ISP să 
adopte roluri delegate de aplicare a legii 
prin activități polițienești și reglementarea 
internetului;

Or. en
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Amendamentul 85
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este preocupat de propunerile 
prezentate de coalițiile de guverne și 
întreprinderi care încearcă să introducă 
supravegherea reglementară și un control 
mai strict al internetului și al activităților 
de telecomunicații de către organisme 
guvernamentale și private;

29. recunoaște că internetul trebuie să 
rămână liber și deschis întreprinderilor și 
consumatorilor, admițând, totodată, că 
reglementarea adecvată ar putea fi, de 
asemenea, necesară pentru a proteja 
chiar întreprinderile și consumatorii de 
fraudă și activități online malițioase;

Or. en

Amendamentul 86
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este preocupat de propunerile 
prezentate de coalițiile de guverne și 
întreprinderi care încearcă să introducă 
supravegherea reglementară și un control 
mai strict al internetului și al activităților 
de telecomunicații de către organisme 
guvernamentale și private;

29. ia act de propunerile prezentate de 
coalițiile de guverne și întreprinderi care 
încearcă să introducă supravegherea 
reglementară și un control mai strict al 
internetului și al activităților de 
telecomunicații de către organisme 
guvernamentale și private;

Or. en

Amendamentul 87
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este preocupat de propunerile 
prezentate de coalițiile de guverne și 
întreprinderi care încearcă să introducă 
supravegherea reglementară și un control 
mai strict al internetului și al activităților 
de telecomunicații de către organisme 
guvernamentale și private;

29. este preocupat de propunerile 
prezentate de coalițiile de guverne și 
întreprinderi care încearcă să introducă 
restricții reglementare și un control mai 
strict al internetului și al activităților de 
telecomunicații de către organisme 
guvernamentale și private;

Or. en

Amendamentul 88
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită UE să abordeze și să se 
opună impactului extra-teritorial al 
legilor din țări terțe, îndeosebi al 
legislației privind drepturile de proprietate 
intelectuală din SUA, asupra cetățenilor, 
a consumatorilor și a întreprinderilor din 
UE și, în acest, context solicită Comisiei 
să prezinte cât mai repede strategia sa de 
cloud computing la nivelul UE, așa cum 
este evidențiată în O agendă digitală 
pentru Europa:

Or. en

Amendamentul 89
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. regretă faptul că în UE se fac 
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presiuni pentru mai multe puteri pentru 
blocarea site-urilor internet, care ar 
trebui să fie întotdeauna o măsură de 
ultimă instanță;

Or. en

Amendamentul 90
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. sprijină în mod categoric principiul 
neutralității rețelei, potrivit căruia 
furnizorii de servicii de internet nu 
blochează, nu discriminează, nu 
împiedică și nu reduc capacitatea vreunei 
persoane de a utiliza un serviciu pentru a 
accesa, a utiliza, a trimite, a publica, a 
primi sau a oferi orice conținut, aplicație 
sau serviciu pe care îl dorește, indiferent 
de sursă sau țintă;

Or. en

Amendamentul 91
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. sprijină în mod categoric principiul 
neutralității rețelei, potrivit căruia 
furnizorii de servicii de internet nu 
blochează, nu discriminează, nu 
împiedică și nu reduc capacitatea vreunei 
persoane, inclusiv prin preț, de a utiliza 
un serviciu pentru a accesa, a utiliza, a 
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trimite, a publica, a primi sau a oferi orice 
conținut, aplicație sau serviciu pe care îl 
dorește, indiferent de sursă sau țintă;

Or. en

Amendamentul 92
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic, precum și o actualizare a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă a drepturilor de 
autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie baza 
pentru dispozițiile și angajamentele privind 
DPI în viitoarele acorduri de liber schimb;

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic și să ia în considerare aceste 
aspecte în revizuirea în curs a Directivei 
privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă a drepturilor de 
autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie baza 
pentru dispozițiile și angajamentele privind 
DPI în viitoarele acorduri de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 93
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic, precum și o actualizare a 
Directivei privind respectarea drepturilor 

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic transfrontalier, o revizuire a 
Directivei 2001/29/CE privind societatea 
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de proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă a drepturilor de 
autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie baza 
pentru dispozițiile și angajamentele privind 
DPI în viitoarele acorduri de liber schimb;

informațională pentru a asigura 
predictibilitatea și flexibilitatea în regimul 
drepturilor de autor din Uniunea 
Europeană și o revizuire a Directivei 
privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă a drepturilor de 
autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie baza 
pentru dispozițiile și angajamentele privind 
DPI în viitoarele acorduri de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 94
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic, precum și o actualizare a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă a drepturilor de 
autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie baza 
pentru dispozițiile și angajamentele privind 
DPI în viitoarele acorduri de liber schimb;

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic, precum și o actualizare a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă relevantă a 
drepturilor de autor și de a proteja aceste 
drepturi și necesitatea de a proteja 
drepturile fundamentale online și de a 
păstra internetul deschis și care să 
constituie baza pentru dispozițiile și 
angajamentele privind DPI în viitoarele 
acorduri de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 95
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic, precum și o actualizare a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea 
de a întreprinde o reformă a drepturilor 
de autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie 
baza pentru dispozițiile și angajamentele 
privind DPI în viitoarele acorduri de liber 
schimb;

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic; consideră că UE ar trebui să 
continue să mențină abordarea sa 
echilibrată în ceea ce privește protejarea 
drepturilor de autor și protejarea altor 
drepturi fundamentale; consideră că este 
necesară o definiție mai concretă a 
deschiderii, în special în cazul în care 
eforturile de intensificare a celor de mai 
sus vin în contradicție cu aquis-ul UE; 
recomandă ca UE să nu-i fie frică să 
proiecteze un sens mai profund al 
sprijinului pentru protejarea DPI atunci 
când definește angajamentele în viitoarele 
acorduri de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 96
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic, precum și o actualizare a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă a drepturilor de 
autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie baza 
pentru dispozițiile și angajamentele privind 
DPI în viitoarele acorduri de liber schimb;

31. invită Comisia să propună un cadru de 
reglementare nou pentru comerțul 
electronic, precum și o actualizare a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (DPI), care să 
stabilească un echilibru între necesitatea de 
a întreprinde o reformă a drepturilor de 
autor și de a proteja aceste drepturi și 
necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale online și de a păstra 
internetul deschis și care să constituie baza 
pentru dispozițiile și angajamentele privind 
DPI în viitoarele acorduri de liber schimb; 
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invită Comisia să prezinte o evaluarea a 
Directivei privind societatea 
informațională;

Or. en

Amendamentul 97
Dominique Vlasto

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. recunoaște că, deși internetul este un 
factor în dezvoltarea comerțului 
internațional, acesta poate fi utilizat, de 
asemenea, pentru comerț ilicit și, prin 
urmare, trebuie introduse norme privind 
protecția consumatorilor; 

Or. fr

Amendamentul 98
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. recunoaște că drepturile omului trebuie 
protejate, de asemenea, online și consideră 
că TIC ar trebui integrate în toate 
programele UE pentru a contribui la acest 
efort;

32. recunoaște că drepturile omului trebuie 
protejate, de asemenea, online și consideră 
că TIC ar trebui integrate în toate 
programele UE, în special în politica 
europeană de vecinătate și în
parteneriatele strategice, pentru a 
contribui la acest efort;

Or. en
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Amendamentul 99
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia și Consiliul să 
recunoască, fără echivoc, libertățile 
digitale ca drepturi fundamentale și ca 
premise indispensabile pentru exercitarea 
drepturilor universale ale omului, cum ar fi 
libertatea de exprimare, libertatea de 
întrunire și liberul acces la informații, 
precum și pentru asigurarea transparenței și 
a responsabilității în viața publică;

33. solicită UE să recunoască libertățile 
digitale ca drepturi fundamentale și ca 
premise indispensabile pentru exercitarea 
drepturilor universale ale omului, cum ar fi 
libertatea de exprimare, libertatea de 
întrunire și liberul acces la informații, 
precum și pentru asigurarea transparenței și 
a responsabilității în viața publică;

Or. en

Amendamentul 100
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia și Consiliul să 
recunoască, fără echivoc, libertățile digitale 
ca drepturi fundamentale și ca premise 
indispensabile pentru exercitarea 
drepturilor universale ale omului, cum ar fi 
libertatea de exprimare, libertatea de 
întrunire și liberul acces la informații, 
precum și pentru asigurarea transparenței și 
a responsabilității în viața publică;

33. invită Comisia și Consiliul să 
recunoască, fără echivoc, libertățile digitale 
ca drepturi fundamentale și ca premise 
indispensabile pentru exercitarea 
drepturilor universale ale omului, cum ar fi 
dreptul la viață privată, libertatea de 
exprimare, libertatea de întrunire și liberul 
acces la informații, precum și pentru 
asigurarea transparenței și a 
responsabilității în viața publică;

Or. en

Amendamentul 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia și Consiliul să 
recunoască, fără echivoc, libertățile 
digitale ca drepturi fundamentale și ca 
premise indispensabile pentru exercitarea 
drepturilor universale ale omului, cum ar fi 
libertatea de exprimare, libertatea de 
întrunire și liberul acces la informații, 
precum și pentru asigurarea transparenței și 
a responsabilității în viața publică;

33. invită Comisia și Consiliul să 
recunoască libertățile digitale ca drepturi 
fundamentale, acele drepturi care nu pun 
în pericol și nu restricționează eforturile 
cetățenilor UE de a produce creativ și de a 
inova în mod unic, și ca premise 
indispensabile pentru exercitarea 
drepturilor universale ale omului, cum ar fi 
libertatea de exprimare, libertatea de 
întrunire și liberul acces la informații, 
precum și pentru asigurarea transparenței și 
a responsabilității în viața publică,
susținând totodată că creșterea UE și 
eforturile de creare de locuri de muncă 
sunt amenințate atunci când ideile 
cetățenilor săi sunt contrafăcute și 
produsele lor sunt piratate;

Or. en

Amendamentul 102
Paweł Robert Kowal

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. consideră că este necesar să se 
filtreze și se combată spam-ul, care are un 
impact negativ asupra siguranței 
internetului;

Or. pl

Amendamentul 103
Marek Siwiec
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia și Consiliul să îi 
sprijine, să îi formeze și să îi 
responsabilizeze pe apărătorii drepturilor 
omului, pe activiștii societății civile și pe 
jurnaliștii independenți și să asigure 
securitatea și libertatea online a acestora,
precum și să susțină drepturile 
fundamentale precum libertatea de 
exprimare, libertatea de întrunire și 
libertatea de asociere online;

34. invită Comisia și Consiliul să îi 
sprijine, să îi formeze și să îi 
responsabilizeze pe apărătorii drepturilor 
omului, pe activiștii societății civile și pe 
jurnaliștii care utilizează TCT în 
activitățile lor, și să susțină drepturile 
fundamentale aferente, precum libertatea 
de exprimare, libertatea de întrunire și 
libertatea de asociere;

Or. en

Amendamentul 104
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia și Consiliul să îi 
sprijine, să îi formeze și să îi 
responsabilizeze pe apărătorii drepturilor 
omului, pe activiștii societății civile și pe 
jurnaliștii independenți și să asigure 
securitatea și libertatea online a acestora, 
precum și să susțină drepturile 
fundamentale precum libertatea de 
exprimare, libertatea de întrunire și 
libertatea de asociere online;

34. invită Comisia și Consiliul să îi 
sprijine, să îi formeze și să îi 
responsabilizeze pe apărătorii drepturilor 
omului, pe activiștii societății civile și pe 
jurnaliștii independenți și să asigure 
securitatea și libertatea online a acestora, 
precum și să susțină drepturile 
fundamentale precum dreptul la viață 
privată, libertatea de exprimare, libertatea 
de întrunire și libertatea de asociere online;

Or. en

Amendamentul 105
María Muñiz De Urquiza, Marek Siwiec
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Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită statelor membre să nu 
utilizeze excepția de ordine publică ca 
măsură restrictivă pentru a limita 
drepturile fundamentale de întrunire și de 
demonstrare ale organizațiilor de la 
nivelul societății civile și reamintește că o 
astfel de excepție trebuie să fie motivată și 
proporționată;

Or. en

Amendamentul 106
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia și Consiliul să își 
actualizeze baza internă de cunoștințe în 
domeniul TIC;

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia și Consiliul să își 
actualizeze baza internă de cunoștințe în 
domeniul TIC;

35. invită Comisia și Consiliul să își 
actualizeze baza internă de cunoștințe în 
domeniul TIC și să formeze toți membrii 
personalului în ceea ce privește 
competențele digitale și utilizarea în 
condiții sigure a internetului și a TIC;
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Or. en

Amendamentul 108
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită sprijin politic și diplomatic
pentru libertățile digitale în țările care 
beneficiază de ajutor din partea UE, în plus 
față de programele de asistență;

36. solicită sprijin politic pentru libertățile 
digitale în țările care beneficiază de ajutor 
din partea UE, în plus față de programele 
de asistență în țările nedemocratice și în 
țările care beneficiază de programe de 
ajutor din partea UE;

Or. en

Amendamentul 109
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că guvernele care 
restricționează libertățile digitale nu ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutorul 
acordat de UE, în timp ce guvernele care 
primesc ajutor din partea UE ar trebui să 
fie obligate să utilizeze TIC pentru a spori 
transparența și responsabilitatea;

37. consideră că restricționarea libertăților 
digitale ar trebui să fie luată în 
considerare pe deplin în relațiile UE cu 
țările terțe, în timp ce țările care primesc 
asistență și ajutor din partea UE ar trebui 
să fie obligate să utilizeze TIC pentru a 
spori transparența și responsabilitatea;

Or. en

Amendamentul 110
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 37
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că guvernele care 
restricționează libertățile digitale nu ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutorul 
acordat de UE, în timp ce guvernele care 
primesc ajutor din partea UE ar trebui să 
fie obligate să utilizeze TIC pentru a spori 
transparența și responsabilitatea;

37. consideră că guvernele care 
restricționează libertățile digitale nu ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutorul 
acordat de UE, cu excepția țărilor aflate în 
conflicte și dezastre acute și în situații 
postconflict și postdezastru imediate, în 
timp ce guvernele care primesc ajutor din 
partea UE ar trebui să fie obligate să 
utilizeze TIC pentru a spori transparența și 
responsabilitatea;

Or. en

Amendamentul 111
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
includă, în negocierile de aderare, în 
dialogurile privind drepturile omului, în 
negocierile comerciale, precum și în toate 
formele de contact în domeniul drepturilor 
omului, clauze de condiționalitate care 
prevăd necesitatea de a respecta și de a 
conserva accesul nerestricționat la internet, 
libertățile digitale și drepturile omului în 
mediul online;

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
promoveze, în negocierile de aderare, în 
dialogurile privind drepturile omului, în 
negocierile comerciale, precum și în toate 
formele de contact în domeniul drepturilor 
omului, necesitatea de a respecta și de a 
conserva accesul nerestricționat la internet, 
libertățile digitale și drepturile omului în 
mediul online;

Or. en

Amendamentul 112
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 38
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
includă, în negocierile de aderare, în 
dialogurile privind drepturile omului, în 
negocierile comerciale, precum și în toate 
formele de contact în domeniul drepturilor 
omului, clauze de condiționalitate care 
prevăd necesitatea de a respecta și de a 
conserva accesul nerestricționat la internet, 
libertățile digitale și drepturile omului în 
mediul online;

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
includă, în negocierile de aderare, în 
dialogurile privind drepturile omului, în 
negocierile comerciale, precum și în toate 
formele de contact în domeniul drepturilor 
omului, clauze de condiționalitate care 
prevăd necesitatea de a respecta și de a 
conserva accesul nerestricționat la internet 
și libertățile digitale;

Or. en

Amendamentul 113
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
includă, în negocierile de aderare, în 
dialogurile privind drepturile omului, în 
negocierile comerciale, precum și în toate 
formele de contact în domeniul drepturilor 
omului, clauze de condiționalitate care 
prevăd necesitatea de a respecta și de a 
conserva accesul nerestricționat la internet, 
libertățile digitale și drepturile omului în 
mediul online;

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
includă, în negocierile de aderare și în 
negocierile acordurilor-cadru cu țări 
terțe, în dialogurile privind drepturile 
omului, în negocierile comerciale, precum 
și în toate formele de contact în domeniul 
drepturilor omului, clauze de 
condiționalitate care prevăd necesitatea de 
a garanta și de a respecta accesul 
nerestricționat la internet, libertățile 
digitale și drepturile omului în mediul 
online;

Or. en

Amendamentul 114
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
includă, în negocierile de aderare, în 
dialogurile privind drepturile omului, în 
negocierile comerciale, precum și în toate 
formele de contact în domeniul drepturilor 
omului, clauze de condiționalitate care 
prevăd necesitatea de a respecta și de a 
conserva accesul nerestricționat la 
internet, libertățile digitale și drepturile 
omului în mediul online;

38. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
includă, în negocierile de aderare, în 
dialogurile privind drepturile omului, în 
negocierile comerciale, precum și în toate 
formele de contact în domeniul drepturilor 
omului, clauze de condiționalitate care 
prevăd necesitatea de a respecta și de a 
conserva accesul la internet, libertățile 
digitale și drepturile omului în mediul 
online; consideră, totuși, că este necesar 
să se dezbată și să se definească exact ce 
implică „nerestricționat” din punct de 
vedere legislativ și juridic; 

Or. en

Amendamentul 115
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. consideră că sunt esențiale 
coordonarea și inițiativele diplomatice 
comune cu alte țări OCDE pentru 
dezvoltarea și implementarea unei 
strategii privind libertatea digitală, astfel 
încât să existe acțiuni eficiente și agile;

Or. en

Amendamentul 116
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 40 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

40b. îndeamnă Comisia și Consiliul să 
adopte o Strategie privind libertatea 
digitală în politica externă a UE cât mai 
repede cu putință;

Or. en

Amendamentul 117
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și SEAE.

41. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate/Vicepreședintelui Comisiei și 
SEAE.

Or. en

Amendamentul 118
Paweł Zalewski

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și SEAE.

41. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de 
securitate/Vicepreședintelui Comisiei
Europene, Consiliului, Comisiei și SEAE.

Or. en
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