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Τροπολογία 4
Pablo Arias Echeverría
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
(2020/2018(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
κοινές αξίες της Ένωσης που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
πολιτών, και θα πρέπει να προωθεί τη 
δημιουργία ενός πλούσιου και 
ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ανταγωνιστικό 
ψηφιακό περιβάλλον, διαφάνεια και 
ασφάλεια δικαίου για την αξιοποίηση του 
πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς·

16. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
κοινές ευρωπαϊκές δημόσιες αξίες για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ, αλλά και να 
υπερβαίνει την ψηφιακή σφαίρα, 
προστατεύοντας όλα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής, και θα πρέπει να προωθεί τη 
δημιουργία ενός πλούσιου και 
ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ανταγωνιστικό 
ψηφιακό περιβάλλον, διαφάνεια και 
ασφάλεια δικαίου για την αξιοποίηση του 
πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς·
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Έκθεση A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») για 
τον καθορισμό νομικού πλαισίου για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και τα συγγενικά δικαιώματα στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά, και της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») για 
τον καθορισμό νομικού πλαισίου για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και τα συγγενικά δικαιώματα στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά, της οδηγίας 
2010/13/EE για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, και της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
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