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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. mano, kad Skaitmeninių paslaugų aktas 
turėtų būti pagrįstas bendromis Sąjungos 
vertybėmis, kuriomis saugomos piliečių 
teisės, ir juo turėtų būti siekiama skatinti 
kurti turtingą ir įvairią interneto 
ekosistemą, kurioje būtų teikiamos įvairios 
internetinės paslaugos, sudaryta 
konkurencinga skaitmeninė aplinka ir 
užtikrintas skaidrumas ir teisinis tikrumas, 
siekiant išnaudoti visas bendrosios 
skaitmeninės rinkos teikiamas galimybes;

16. mano, kad Skaitmeninių paslaugų aktas 
turėtų būti pagrįstas bendromis Europos 
viešosiomis vertybėmis, kuriomis 
saugomos piliečių teisės, vartotojai ir 
Europos MVĮ, tačiau kurios taip pat 
apima daugiau nei vien ekonominė sfera 
ir saugo visas pagrindines teises laikantis 
europietiško gyvenimo būdo, ir juo turėtų 
būti siekiama skatinti kurti turtingą ir 
įvairią interneto ekosistemą, kurioje būtų 
teikiamos įvairios internetinės paslaugos, 
sudaryta konkurencinga skaitmeninė 
aplinka ir užtikrintas skaidrumas ir teisinis 
tikrumas, siekiant išnaudoti visas 
bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamas 
galimybes;
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J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi Skaitmeninių paslaugų 
aktas neturėtų daryti poveikio Reglamentui 
(ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas), kuriuo 
nustatoma asmens duomenų apsaugos 
teisinė sistema, Direktyvai (ES) 2019/790 
dėl autorių teisių ir gretutinių teisių 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir 
Direktyvai 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje;

J. kadangi Skaitmeninių paslaugų 
aktas neturėtų daryti poveikio Reglamentui 
(ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas), kuriuo 
nustatoma asmens duomenų apsaugos 
teisinė sistema, Direktyvai 2010/13/ES dėl 
valstybių narių įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo, 
Direktyvai (ES) 2019/790 dėl autorių teisių 
ir gretutinių teisių bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje ir Direktyvai 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje;
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