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25.11.2014 B8-0286/1 

Predlog spremembe  1 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

ob upoštevanju členov 9, 10, 12, 14, 16, 

26, 114(3) in 169(1) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

ob upoštevanju členov 9, 10, 12, 14, 16, 

26, 36, 114(3) in, 169(1) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/2 

Predlog spremembe  2 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 - ob upoštevanju svojega priporočila Svetu 

z dne 26. marca 2009 o okrepitvi varnosti 

in temeljnih svoboščin na internetu
1
, 

 

1
 UL C 117 E, 6.5.2010, str. 206. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/3 

Predlog spremembe  3 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 19 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. 

marca 2014 o programu nadzora Agencije 

ZDA za nacionalno varnost, organih 

nadzora v različnih državah članicah ter 

učinku na temeljne pravice državljanov 

EU in čezatlantsko sodelovanje na 

področju pravosodja in notranjih zadev1, 

 

1
 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/4 

Predlog spremembe  4 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da morajo biti zakonodajni 

predlogi, povezani z digitalnim enotnim 

trgom, skladni z Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah, da bodo pravice iz te 

listine v celoti zaščitene na digitalnem 

področju; 

2. poudarja, da morajo biti zakonodajni 

predlogi, povezani z digitalnim enotnim 

trgom, skladni z Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah ter načelom 

nediskriminacije, da bodo pravice 

posameznikov, kot so določene v omenjeni 

listini, v celoti zaščitene na digitalnem 

področju; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/5 

Predlog spremembe  5 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba premostiti digitalni 

razkorak in se boriti proti njemu, da bi 

lahko v celoti izkoristili potencial enotnega 

digitalnega trga in omogočili vključevanje 

vseh državljanov v družbo v digitalni dobi, 

ne glede na njihov prihodek, socialne 

razmere, geografsko lokacijo, zdravstveno 

stanje ali starost; 

3. poudarja, da je treba premostiti digitalni 

razkorak in se boriti proti njemu, da bi 

lahko v celoti izkoristili potencial enotnega 

digitalnega trga in omogočili vključevanje 

vseh državljanov v družbo v digitalni dobi, 

kot to zahtevata člena 9 in 19 PDEU, ne 

glede na njihov prihodek, socialne razmere, 

geografsko lokacijo, zdravstveno stanje ali 

starost; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/6 

Predlog spremembe  6 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. Naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

19. Naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Or. en 

 

 


