
AM\1182445HU.docx PE637.737v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

12.4.2019 A8-0193/158

Módosítás 158
Birgit Sippel
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0193/2019
Daniel Dalton
az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépés 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, 
bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat 
bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a 
terrorista tartalom online szolgáltatások 
közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított egy 
órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

(13) Az eltávolítási végzésekből eredő 
olyan eljárásokat és kötelezettségeket, 
amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista 
tartalom eltávolítására vagy 
hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az 
illetékes hatóságok által végzett értékelést 
követően harmonizálni kell. A 
tagállamoknak továbbra is maguk 
dönthetnek az illetékes hatóságok 
megválasztásáról, lehetővé téve számukra, 
hogy igazságügyi hatóságot, vagy 
függetlenül működő közigazgatási 
hatóságokat bízzanak meg e feladattal. 
Tekintettel a terrorista tartalom online 
szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított terrorista 
tartalmat az eltávolítási végzés átvételét 
követően indokolatlan késedelem nélkül 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék. Amennyiben lehetséges, 
figyelembe kell venni a tárhelyszolgáltató 
méretét és gazdasági kapacitását.
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12.4.2019 A8-0193/159

Módosítás 159
Birgit Sippel
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0193/2019
Daniel Dalton
az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépés 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 
megkönnyítik az eltávolítási végzések és az 
értesítések gyors kezelését. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont műveleti célokat szolgál. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartási 
pontjának minden olyan célzott eszközt 
tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az 
eltávolítási végzések és az értesítések 
elektronikus benyújtását, valamint a gyors 
adatkezelést lehetővé tevő technikai és 
személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának 
nem kell az Unió területén lennie, és a 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzés kézhezvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista 
tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó 
pontok a hét minden napján 24 órában 
elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó 
pontra vonatkozó információnak 
tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a 
kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A 
tárhelyszolgáltatók és az illetékes 

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 
megkönnyítik az eltávolítási végzések 
gyors kezelését. A jogi képviselővel 
ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti 
célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató 
kapcsolattartási pontjának minden olyan 
célzott eszközt tartalmaznia kell, amely 
lehetővé teszi az eltávolítási végzések 
elektronikus benyújtását, valamint a gyors 
adatkezelést lehetővé tevő technikai és 
személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának 
nem kell az Unió területén lennie, és a 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzés kézhezvételét követően 
indokolatlan késedelem nélkül eltávolítsák 
vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista 
tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó 
pontok a hét minden napján 24 órában 
elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó 
pontra vonatkozó információnak 
tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a 
kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A 
tárhelyszolgáltatók és az illetékes 
hatóságok közötti kommunikáció 
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hatóságok közötti kommunikáció 
megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek.

megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek.
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12.4.2019 A8-0193/160

Módosítás 160
Birgit Sippel
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0193/2019
Daniel Dalton
az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépés 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárhelyszolgáltató az eltávolítási 
végzés kézhezvételétől számított egy órán 
belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné 
teszi a terrorista tartalmat.

(2) A tárhelyszolgáltató az eltávolítási 
végzés kézhezvételét követően 
indokolatlan késedelem nélkül eltávolítja 
vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista 
tartalmat.
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12.4.2019 A8-0193/161

Módosítás 161
Birgit Sippel
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0193/2019
Daniel Dalton
az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépés 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU)…. rendelet16 4. cikke szerinti 
eltávolítási végzés címzettje az illetékes 
hatóság által kibocsátott eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belül a 
terrorista tartalmat eltávolítja vagy 
hozzáférhetetlenné teszi.

Az (EU)…. rendelet16 4. cikke szerinti 
eltávolítási végzés címzettje az illetékes 
hatóság által kibocsátott eltávolítási végzés 
kézhezvételét követően a terrorista 
tartalmat indokolatlan késedelem nélkül 
eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi.

_________________ _________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az online terrorista tartalom 
terjesztésének megelőzéséről (HL L …).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az online terrorista tartalom 
terjesztésének megelőzéséről (HL L …).
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12.4.2019 A8-0193/162

Módosítás 162
Birgit Sippel
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0193/2019
Daniel Dalton
az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépés 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. A tartalom, amelyet egy órán belül 
el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné 
kell tenni:

B. A tartalom, indokolatlan 
késedelem nélkül el kell távolítani vagy 
hozzáférhetetlenné kell tenni:

Or. en


