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Amendamentul 4
Pablo Arias Echeverría
în numele Grupului PPE

Raport A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
(2020/2018(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că ALSD ar trebui să se 
bazeze pe valorile comune ale Uniunii 
care protejează drepturile cetățenilor, ar 
trebui să aibă drept scop să încurajeze 
crearea unui ecosistem online bogat și 
divers, cu o gamă largă de servicii online, 
un mediu digital competitiv, transparență și 
certitudine juridică, pentru a valorifica 
întregul potențial al pieței unice digitale;

16. consideră că ALSD ar trebui să se 
bazeze pe valorile europene publice și 
comune, protejând drepturile cetățenilor, 
consumatorii și IMM-urile europene, dar 
nelimitându-se la sfera economică, 
protejând toate drepturile fundamentale 
în conformitate cu modul de viață 
european, și ar trebui să aibă drept scop să 
încurajeze crearea unui ecosistem online 
bogat și divers, cu o gamă largă de servicii 
online, un mediu digital competitiv, 
transparență și certitudine juridică, pentru a 
valorifica întregul potențial al pieței unice 
digitale;
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Amendamentul 5
Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Sabine Verheyen
în numele Grupului PPE

Raport A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
(2020/2018(INL))

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât ALSD nu ar trebui să aducă 
atingere Regulamentului (UE) 2016/679 
(„RGPD”), care stabilește un cadru juridic 
pentru protecția datelor personale, 
Directivei (UE) 2019/790 privind dreptul 
de autor și drepturile conexe pe piața unică 
digitală și Directivei 2002/58/CE privind 
prelucrarea datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul comunicațiilor 
publice;

J. întrucât ALSD nu ar trebui să aducă 
atingere Regulamentului (UE) 2016/679 
(„RGPD”), care stabilește un cadru juridic 
pentru protecția datelor personale, 
Directivei (UE) 2019/790 privind dreptul 
de autor și drepturile conexe pe piața unică 
digitală, Directivei 2010/13/UE privind 
coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre 
cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale și Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității în 
sectorul comunicațiilor publice;
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