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14.1.2022 A9-0356/493

Amendamentul 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
în numele Grupului ECR

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Deși libertatea de a încheia 
contracte a furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui, în principiu, să fie 
respectată, este oportun să se stabilească 
anumite norme privind conținutul, 
aplicarea și asigurarea respectării 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorilor respectivi, în interesul 
transparenței, al protecției destinatarilor 
serviciului și al evitării rezultatelor 
inechitabile sau arbitrare.

(38) Deși libertatea de a încheia 
contracte a furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui, în principiu, să fie 
respectată, este oportun să se stabilească 
anumite norme privind conținutul, 
aplicarea și asigurarea respectării 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorilor respectivi, în interesul 
protejării drepturilor fundamentale, în 
special a libertății de exprimare și de 
informare, al transparenței, al protecției 
destinatarilor serviciului și al evitării 
rezultatelor discriminatoare, inechitabile 
sau arbitrare. Termenele și condițiile nu 
limitează în niciun fel libertatea de 
exprimare, nu restrâng dezbaterea publică 
și nu limitează accesul deplin la serviciu 
pentru anumiți utilizatori, pe baza 
convingerilor lor, cu excepția cazului în 
care o informație este incompatibilă cu 
scopul declarat al serviciului. În plus, 
atunci când platformele online foarte 
mari permit desfășurarea unei dezbateri 
publice cu privire la serviciile lor, aceasta 
nu ar trebui să limiteze accesul la 
informațiile provenite de la organizații 
juridice de interes public, de exemplu 
partidele politice sau organizațiile non-
profit, prin privarea acestora de accesul la 
serviciile sale. În acest caz, eliminarea 
anumitor conținuturi online ilegale nu 
poate conduce la o decizie de suspendare 
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sau de închidere a contului destinatarilor. 
În special, este important să se asigure că 
termenele și condițiile sunt redactate într-
un limbaj clar și lipsit de ambiguitate, în 
conformitate cu dreptul aplicabil al 
Uniunii și dreptul intern. Termenele și 
condițiile ar trebui să includă informații 
privind orice politici, proceduri, măsuri și 
instrumente utilizate în scopul moderării 
conținutului, inclusiv procesul decizional 
algoritmic, revizuirea umană, precum și 
dreptul de a pune capăt utilizării 
serviciului. Furnizorii de servicii 
intermediare ar trebui, de asemenea, să 
prezinte destinatarilor serviciilor un 
rezumat concis și ușor de citit al 
principalelor elemente ale termenelor și 
condițiilor, inclusiv măsurile corective 
disponibile, utilizând, atunci când este 
cazul, elemente grafice, cum ar fi 
pictogramele.

Or. en

Justificare

Atunci când o platformă are o anumită relevanță pentru comunicarea publică, ceea ce este 
valabil în special pentru serviciile rețelelor de socializare foarte mari, conținutul care poate 
fi blocat și care nu poate fi blocat nu ar trebui să fie o decizie exclusiv internă. Conținutul 
care poate fi distribuit în mod legal offline ar trebui să fie permis și online. În acest context, 
cazurile recente de eliminare a profilurilor grupurilor parlamentare de pe platformele de 
comunicare socială de către administratorii platformelor internaționale private contravin 
libertăților civile fundamentale și nu pot fi acceptate. Orice partid politic și organizație non-
profit legale care acționează în interes public în Europa ar trebui să poată utiliza platformele 
de comunicare socială în condiții de egalitate.
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14.1.2022 A9-0356/494

Amendamentul 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h a) „serviciu de rețea de socializare 
online” înseamnă o platformă care le 
permite utilizatorilor finali să se 
conecteze, să partajeze, să descopere și să 
comunice între ei prin intermediul mai 
multor dispozitive și, în special, prin chat, 
postări, materiale video și recomandări;

Or. en

Justificare

Introducerea definiției serviciilor de rețea de socializare online este necesară pentru a face 
propunerea coerentă și pentru a stabili un set proporțional de norme pentru platformele 
online foarte mari. În caz contrar, Parlamentul riscă să nu abordeze cele mai importante 
provocări pe care astfel de platforme le reprezintă pentru public și pentru utilizatorii 
individuali. Definiția propusă este aliniată la poziția Parlamentului privind Actul legislativ 
privind piețele digitale, care oferă o mai mare securitate juridică și previzibilitate pentru 
părțile interesate.
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14.1.2022 A9-0356/495

Amendamentul 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 a. Furnizorii de servicii de rețele de 
socializare online desemnați drept 
platforme online foarte mari în 
conformitate cu articolul 25 desemnează 
un reprezentant legal în statul membru în 
care furnizorul oferă serviciile sale, la 
cererea coordonatorului serviciilor 
digitale din statul membru respectiv.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Amendamentul 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4 a. În mod excepțional, un stat 
membru are jurisdicție în ceea ce privește 
supravegherea și asigurarea respectării de 
către autoritățile naționale competente a 
obligațiilor impuse furnizorului în temeiul 
prezentului regulament, atunci când 
furnizorul este un serviciu de rețea de 
socializare online desemnat ca platformă 
online foarte mare în conformitate cu 
articolul 25 și oferă servicii utilizatorilor 
din statul membru respectiv.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Amendamentul 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarii serviciului au dreptul de a 
depune plângeri împotriva furnizorilor de 
servicii intermediare, întemeiate pe 
încălcarea prezentului regulament, la 
coordonatorul serviciilor digitale din statul 
membru în care își au reședința sau sunt 
stabiliți destinatarii. Coordonatorul 
serviciilor digitale analizează plângerea și, 
dacă este cazul, o transmite 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire. În cazul în care plângerea intră 
în sfera de responsabilitate a unei alte 
autorități competente din statul său 
membru, coordonatorul serviciilor digitale 
care primește plângerea o transmite 
autorității respective.

Destinatarii serviciului au dreptul de a 
depune plângeri împotriva furnizorilor de 
servicii intermediare, întemeiate pe 
încălcarea prezentului regulament, la 
coordonatorul serviciilor digitale din statul 
membru în care își au reședința sau sunt 
stabiliți destinatarii. În cursul acestor 
proceduri, ambele părți au dreptul să fie 
audiate și să primească informații 
adecvate cu privire la stadiul 
procedurilor. Coordonatorul serviciilor 
digitale analizează plângerea și, dacă este 
cazul, o transmite coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire fără 
întârzieri nejustificate. Evaluarea 
plângerii poate fi completată de avizul 
coordonatorului serviciilor digitale din 
statul membru în care își au reședința sau 
sunt stabiliți destinatarii, cu privire la 
modul în care ar trebui soluționată 
problema ținând seama de legislația 
națională și de contextul sociocultural al 
unui anumit stat membru. În cazul în care 
plângerea intră în sfera de responsabilitate 
a unei alte autorități competente din statul 
său membru, coordonatorul serviciilor 
digitale care primește plângerea o transmite 
autorității respective fără întârzieri 
nejustificate.

Or. en



AM\1247023RO.docx PE702.829v01-00

RO Unită în diversitate RO


