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Poprawka 4
Pablo Arias Echeverría
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
(2020/2018(INL))

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje, że akt prawny o usługach 
cyfrowych powinien opierać się na 
wspólnych wartościach Unii, chroniących 
prawa obywateli, i mieć na celu wspieranie 
tworzenia bogatego i zróżnicowanego 
ekosystemu internetowego z szeroką gamą 
usług online, konkurencyjnego środowiska 
cyfrowego, przejrzystości i pewności 
prawa, aby uwolnić pełny potencjał 
jednolitego rynku cyfrowego;

16. uznaje, że akt prawny o usługach 
cyfrowych powinien opierać się na 
wspólnych europejskich wartościach 
publicznych chroniących prawa 
obywateli, konsumentów i europejskie 
MŚP, ale także wychodzących poza sferę 
gospodarczą i chroniących wszystkie 
prawa podstawowe zgodnie z europejskim 
stylem życia, i mieć na celu wspieranie 
tworzenia bogatego i zróżnicowanego 
ekosystemu internetowego z szeroką gamą 
usług online, konkurencyjnego środowiska 
cyfrowego, przejrzystości i pewności 
prawa, aby uwolnić pełny potencjał 
jednolitego rynku cyfrowego;
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Poprawka 5
Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Sabine Verheyen
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
(2020/2018(INL))

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że akt prawny o 
usługach cyfrowych powinien mieć 
zastosowanie bez uszczerbku dla 
rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO”) 
ustanawiającego ramy prawne ochrony 
danych osobowych, dyrektywy 
(UE) 2019/790 w sprawie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym oraz 
dyrektywy 2002/58/WE dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej;

J. mając na uwadze, że akt prawny o 
usługach cyfrowych powinien mieć 
zastosowanie bez uszczerbku dla 
rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO”) 
ustanawiającego ramy prawne ochrony 
danych osobowych, dyrektywy 
(UE) 2019/790 w sprawie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym, dyrektywy 
2010/13/UE w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług 
medialnych oraz dyrektywy 2002/58/WE 
dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej;
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