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Изменение 4
Пабло Ариас Ечеверия
от името на групата PPE

Доклад A9-0181/2020
Алекс Аджус Салиба
Законодателен акт за цифровите услуги:  адаптиране на правилата в областта на 
търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност 
онлайн
(2020/2018(INL))

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. счита, че Законодателният акт за 
цифровите услуги следва да се основава 
на общите ценности на Съюза, 
защитаващи правата на гражданите, и да 
има за цел да насърчава създаването на 
богата и разнообразна онлайн 
екосистема с широк набор от онлайн 
услуги, конкурентна цифрова среда, 
прозрачност и правна сигурност, за да 
се отключи пълният потенциал на 
цифровия единен пазар;

16. счита, че Законодателният акт за 
цифровите услуги следва да се основава 
на общите европейски публични 
ценности, защитаващи правата на 
гражданите, потребителите и МСП, 
но също така надхвърлящи рамките 
на икономическата сфера и 
защитаващи всички основни права 
съгласно европейския начин на 
живот, и да има за цел да насърчава 
създаването на богата и разнообразна 
онлайн екосистема с широк набор от 
онлайн услуги, конкурентна цифрова 
среда, прозрачност и правна сигурност, 
за да се отключи пълният потенциал на 
цифровия единен пазар;
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Изменение 5
Пабло Салба Бидегайн, Андреас Шваб, Михаела Шойдрова, Томаш Франковски, 
Сабине Ферхайен
от името на групата PPE

Доклад A9-0181/2020
Алекс Аджус Салиба
Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на 
търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност 
онлайн
(2020/2018(INL))

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че 
Законодателният акт за цифровите 
услуги следва да не засяга Регламент 
(ЕС) 2016/679 (ОРЗД), с който се 
създава нормативна уредба за защита на 
личните данни, Директива (EС) 
2019/790 относно авторското право и 
сродните му права в цифровия единен 
пазар и Директива 2002/58/EО относно 
обработката на лични данни и защитата 
на правото на неприкосновеност на 
личния живот в сектора на електронните 
комуникации;

Й. като има предвид, че 
Законодателният акт за цифровите 
услуги следва да не засяга Регламент 
(ЕС) 2016/679 (ОРЗД), с който се 
създава нормативна уредба за защита на 
личните данни, Директива (EС) 
2019/790 относно авторското право и 
сродните му права в цифровия единен 
пазар, Директива 2010/13/ЕС за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в закони, подзаконови и 
административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги и Директива 
2002/58/EО относно обработката на 
лични данни и защитата на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации;
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