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13.10.2020 A9-0181/4

Pozmeňujúci návrh 4
Pablo Arias Echeverría
v mene skupiny PPE

Správa A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu
(2020/2018(INL))

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že akt o digitálnych 
službách by mal byť založený na 
spoločných hodnotách Únie, ktoré chránia 
práva občanov, a mal by byť zameraný na 
podporu vytvorenia bohatého a 
rozmanitého digitálneho ekosystému so 
širokou škálou online služieb, s 
konkurencieschopným digitálnym 
prostredím, transparentnosťou a právnou 
istotou na uvoľnenie plného potenciálu 
jednotného digitálneho trhu;

16. domnieva sa, že akt o digitálnych 
službách by mal byť založený na 
spoločných verejných európskych 
hodnotách Únie a chrániť práva občanov, 
spotrebiteľov a európskych MSP, ale 
zároveň by mal ísť nad rámec 
hospodárskej sféry a chrániť všetky 
základné práva v súlade s európskym 
spôsobom života a mal by byť zameraný na 
podporu vytvorenia bohatého a 
rozmanitého digitálneho ekosystému so 
širokou škálou online služieb, s 
konkurencieschopným digitálnym 
prostredím, transparentnosťou a právnou 
istotou na uvoľnenie plného potenciálu 
jednotného digitálneho trhu;
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13.10.2020 A9-0181/5

Pozmeňujúci návrh 5
Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Sabine Verheyen
v mene skupiny PPE

Správa A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu
(2020/2018(INL))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže akt o digitálnych službách by 
nemal mať vplyv na nariadenie (EÚ) 
2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov), ktorým sa stanovuje právny rámec 
na ochranu osobných údajov, smernicu 
(EÚ) 2019/790 o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom na 
digitálnom jednotnom trhu a smernicu 
2002/58/ES týkajúcu sa spracovávania 
osobných údajov a ochrany súkromia v 
sektore elektronických komunikácií;

J. keďže akt o digitálnych službách by 
nemal mať vplyv na nariadenie (EÚ) 
2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov), ktorým sa stanovuje právny rámec 
na ochranu osobných údajov, smernicu 
(EÚ) 2019/790 o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom na 
digitálnom jednotnom trhu, smernicu 
2010/13/EÚ o koordinácii určitých 
ustanovení upravených zákonom, iným 
právnym predpisom alebo správnym 
opatrením v členských štátoch týkajúcich 
sa poskytovania audiovizuálnych 
mediálnych služieb a smernicu 2002/58/ES 
týkajúcu sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií;

Or. en


