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Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. mener, at lovpakken om digitale 
tjenester bør være baseret på Unionens 
fælles værdier, der beskytter borgernes 
rettigheder, og bør sigte mod at fremme 
skabelsen af et rigt og mangfoldigt 
onlineøkosystem med en bred vifte af 
onlinetjenester, et gunstigt digitalt miljø, 
gennemsigtighed og retssikkerhed for at 
frigøre det fulde potentiale i det digitale 
indre marked;

16. mener, at retsakten om digitale 
tjenester bør være baseret på de fælles 
europæiske værdier, der beskytter 
borgernes rettigheder, forbrugere og 
europæiske SMV'er, men også bør gå ud 
over den økonomiske sfære og beskytte 
alle grundlæggende rettigheder i 
overensstemmelse med den europæiske 
levevis og bør sigte mod at fremme 
skabelsen af et rigt og mangfoldigt 
onlineøkosystem med en bred vifte af 
onlinetjenester, et konkurrencedygtigt 
digitalt miljø, gennemsigtighed og 
retssikkerhed for at frigøre det fulde 
potentiale i det digitale indre marked;

Or. en
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Betragtning J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at lovpakken om 
digitale tjenester ikke berører forordning 
(EU) 2016/679 om beskyttelse af 
personoplysninger, direktiv (EU) 2019/790 
om ophavsret og beslægtede rettigheder på 
det digitale indre marked og direktiv 
2002/58/EF om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor;

J. der henviser til, at retsakten om 
digitale tjenester ikke berører forordning 
(EU) 2016/679 ("GDPR") om beskyttelse 
af personoplysninger, direktiv (EU) 
2019/790 om ophavsret og beslægtede 
rettigheder på det digitale indre marked, 
direktiv 2010/13/EU om samordning af 
visse love og administrative bestemmelser 
i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester og direktiv 
2002/58/EF om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor;

Or. en


